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 ס'רידַאנ השפמ

 רעכיּב סקעו
 ,דנַאב רעטרעיפ

 עטבילעג ,ןעריצַאּפש םוק

 םרילפרעטילפ ןוא

 ,דנַאב רעטפניפ

 ןעטָאנרַאפ ןעבָאה טנעה עניימ

 ! טולב עגיזָאד סָאד

 ,דנַאב רעטסקעז

 שנעמ וצ שנעמ ןופ

 טערטרָאפ וונ ַא טומ דנעב ווווצ ןיא יקורדּפָא רעוונ)

 (רָאמווא םעד ןופ ףירביסוחי ןוא

 ןופ ןענעגעגסוורַא

 לעזיימ .נ סקַאמ
 םפַאשנעסיוו ןוא רוטַארעטיל רַאפ גַאלרַאפ רעשידיא

 1928 --- קרָאי וינ
 , "קי ןגניגאא
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 ןעריצַאּפש טחעג עמ ואוו טרָאד

 ,אשודעבויל ,ןעקנעב ,וָא
 / יז

 ,"ריד ךָאנ רָאנ ךיא קנעב

 עמ ואוו ,ןעריצאּפש טשינ טהענ עמ ואוו דנאל א

 .ןייוו ןייק טשינ טקנירט

 -כילגעטיגָאט עכאלפ ןוא גרעב עכיוה ןופ דנאפל א

 -סָאל ,ָאנַאקיש ,גרובסטיּפ ןופ דנאל סָאד ,ןעטייק

 .טירטס יסנעליד ןוא סעלעשזנא

 -אקוהאקַאי ,ןָאלעמרעטָאװ ,סיריערּפ ןופ דנאל סָאד

 -סואעבָאה ,,עדייבעג-רעגניז ,טלעווזורי רָאדָאעט ,ץנעט

 "ווא שטירב ןוא זילאראּפ-רעדניק ,דנעלייא ינוק ,סוּפרַאק

 .טימָארּפ

 -יבזיב ,יבר רענלאט םעד ,יעדנָאס יליב ןופ דנאל סָאד

 ,טיבסענ ןילעווע ןוא ןָאשיענ ירעק ,אנַאזירא

 ,ריצאפמש א ןעמענ טהעג ןעמ ואוו דנאל סָאד

 טהעג ןעמ ואוו ,םיוש א ןעּפאכ טהעג ןעמ ואוו

 טימ סיואיט הע ג ןעמ ואו ,גנאגנסיוא ןעבָאה

 .רעטבעילעג רעד

 ןופ טסנוק יד ןעסעגראפ טָאה ןעמ וואו דנאל סָאד

 .ןהענ-ןעריצאּפש

 "בעט ןוא טלעג ןופ ,לָאטש ןוא ןעזייא ןופ דנַאל סָאד

 .יירעטפילּפָא ןופ ןוא ןעטייקכילגעמנוא עגיזעיר ןופ ,קינ

 יו רעטייוו ןעייּפש ןָאק סָאװ רעד ואוו ,דנאל סָאד
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 ןוא ןָאיּפמעשט םסלא טרעלקרע טרעוװ ,ערעדנא עלא
 | .טנעה יד ףיוא םהיא טגָארט'מ

 יזא טרעו א רָאנ טָאה שנעמ א ואוו ,דנאל סָאד
 יוזא טרעוו ןעדעי טרילראפ ןוא ,דניק א זיא רע יװ גנאל
 ,טלעוו רעד ראפ ךילצינ ןייז וצ ןָא טביוה רע יוװ ,ךיג

 ןעסענעג טשינ טרעװ ןעבעל סָאד וואו דנאל ַא
 טריזילירעטס ןוא טכָאקעג טרעװו סע רָאנ ,דייהרעהיור
 ןופרעד םעט רעטנוזעג רעהיור רעד ןענאוו זיב ,גנאל יוזא
 .טּפעװענסיױא טרעוו

 -סיוא ,ןערויטנאווא ןופ טעקאנ זיא סָאװ ,דנאק סָאד
 ,טייקכילמהאר רעדעי ןופ גידייל ןוא ץנאמָאר ןופ ןוטעג

 .: רעטאעט ןיא טגניז'מ יו ,רימ ךיא גניז
 .םייה א ק נע ב ך יא
 רעזעינילער א טימ ןעריצאּפש ןעמ טהעג ןעטרָאד

 ןוא ,ןעמהאר ןייז ןעבעל סָאד טָאה טרָאד ,טייקכילטקניּפ
 .ןעבעל ן'טימ טײקטּפינקראפגנע ןייז םיוט רעד

 טברַאטש'מ זא לעטעטש עצנַאגש ס םנייוו טרָאד
 טרָאד ןוא ,אקירעמא ןייק קעווא טרהָאפ ןעמ רעדָא
 רעדָא הנותח טָאה'מ זא לעטעטש עצנַאג'ס ךיז טהערפ
 ,עיערעטַאל רעד ןיא טניוועג'מ

 זיא סע ןעוו ,ןרעטמאלדזיולק םעד ןעמ טדניצ טרָאד
 טסייר'מ ןוא ,סנה ?עב ריאמ 'ר ךָאנ םייצ-רהֶאי א
 .טכענ-תוחילפ יד ןיא רענטרעג עדמערפ ןופ סעזורוקוק

 םימ טרהירפ סע ןוא עטָאלב טימ טנעגער טרָאד
 .טסָארפ רעקיטש עגיטכיזכרוד ,עהָאלב

 פעמיה ן'פיוא ןערעטש סעדערעשט יד ןענעז טרָאד
 ךיז טהערד חנבל יד ןוא ,טעשזנַאלבראפ גיבייא יוזא
 יז ןוא ,ייז ןעשיווצ ךוטסאּפ רענעקָארשעצ א יװ םורא
 .טלעוו רעד ןיא זיא יז ואוו ,טשינ ךיוא ןיילא סייוו
 -ענ ןייק ןעבָאה ןוא ןיילק ןעמולב יד ןענעז טרָאד -
 טימ לופ ןוא סיורג ןענעז רעדלעוו יד ןוא ,טשינ ןעמ
 .ןערעסַאו עניפיול טימ ןוא ךעלדנייטשנענוז

 ןוא ,לעטסעק-רצוא ןא ץראה-גנוי סעדעי זיא טרָאד
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 םָאװ ,תומולח עגיבראפדןייפ ןופ טסענ א המשנ ערעי

 .סיורא ןעניוא יד ךרוד ןעצָארּפש

 עלא רעטניה ,יז זיא ?ליטש -- ?עבעיל יד ןוא

 .ןעבָארגאב רענייטש עלא רעטניה ,ןעגרָאבראפ ןערעייפ

 ,טולב ןופ בראפ רעד טימ לופ ןוא

 -- ,ןעסירגא עטיור ,ןעשראק עטיור ,סענילאק עטיור

 ןופ ןעדער ןוא רעבירא ןעטילּפ עלא רעביא ןעסקאוו

 .עבעיל-ץראה

 יו ,גרעב יד רעטניה ןופ ןָא ןעמוק ןעטסברעה יד ןוא

 טימ ןוא רעדיילק עגיבראפ טימ ,עדנעזייר עטקנעבראפ

 טניוו םעד ןעזָאלבעצ ייז עכלעוו ךרוד ,סעקלויל עגיזעיר

 -ערב ןוא ןעלאפ ןוא ןעגניפק סָאװ ,ןעגניר ענרעזעלג ןיא

 יו רעסניה ,ןעלדימ יד רעטניה ץעגרע ךיז ןעכ

 ,רעפרעד

 רעטנוא ןוא .טלא ןוא גנערטש ןענעז םרעטניוו יד ןוא = |

 ןעטיױט ם'נופ רענייב יד ןעקאנק ןייצ עסייוו ערעייז

 עטרעוװילגראפ יד ןופ רענייב רָאמראמ יד ןוא ,דלאוו

 "קאז ןייז טסערפ רעטניוו רעד יו טרעה עמ .ןעכייט

 .סנעמיוק עסייוו יד רעטניה ךיז טקערש'מ ןוא ,ביור

 ןוא גָאט ןעלעה ןעטימ ןיא סיורא טמוק ןוז יד זא ןוא

 רעד טהעז ,רעייפ ןעהָאלב ַא טימ יינש םעד ןָא טדניצ

 טנייו הטרח טימ ןוא ,ןוטעגנַא טָאה רע סָאװ רעטניוו

 ,ןערערט ע'תמא טימ טנייוו --- ּפָארא רעכעד יד ןופ רע

 רעקיטש עצראווש ערהיא טביילק טכאנ יד ןעוו רעבָא

 ,לעטעטש ן'רעביא סיוא ייז טיירּפש ןוא ףיונעצ טעמוא

 רעדיוו טרעה'מ ןֹוא הטרח ןייז ןא רעטניוו רעד טסעגראפ

 עשירעדרעמ'ס ןוא רענייב-דלאוו יד ןופ ןעקאנק סָאד

 רעיפ עלא טימ טניל סָאװ ,רעטניוו ם'נופ ןעּפיש-םעטָא

 ,טנוה רענענושמ א יװ ,ןברק ןייז ףיוא

 ןעקעמש ןָא טביוה לעמיה רעד זא ,גנילהירפ ןוא

 גניז א טוט בױט יד ןוא סעברעוו ןופ חיר םעד טימ

 ,לייפ עצראווש א יװ ,טוט בלאווש א ןוא ,ךאד ן"רעביא

 ןֶא ןעמ טביוה טלָאמעד ,רעטסנעפ ן'רעביא הילפ א
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 -לעטימ ןוא טלא ,ןיילק ןוא סיורג --- ןעריצאּפש ןהעג
 ,טסנרע ,יירטעג ?עטעטש סָאד טריצַאּפש סע .גירהעי
 -טיה עטיישראפ טימ ןעננוי-רעדיינש .גיד'בוט-םוי ןוא
 ךעלדיימ ,ןעשוילעּפאק ענעטעמאס טימ ןעדיא ןוא ךעל
 -סייוו טימ ךעלדיימ ןוא ןעלטנאמ-ענירעלעּפ רענעיוו טימ
 ןעריצאּפש ןעהעג עלא -- ּפָאק ן'פיוא רעכיט עטסערּפעג
 .דרע יד ןעביירסיוא טלָאװעג טשינ טלָאװ'מ יו ,םאזגנאל
 ,ןעטרָאגריצַאּפש םוצ ס ַא ר ט ש םעד רעביא ןעמ טהעג
 ן' םיוא ןעשנעמ יד רָאנ טשינ ןוא ,גרַאב םוצ ,ךייט םוצ
 ךיוא טהענ ןיילא סָארטשרעזייק רעד רָאנ ,סָארטש
 ,ךעלדיימ יד טימ ןוא םירוחב יד טימ טהעג --- ןעריצאּפש
 -ַאּפש ןופ דעיל סָאד סיפ ערעייז רעטנוא טגניז רע ןוא
 .ןהעגנעריצ

 סמיזעב-ןוז עסייה .רעגידרעמוז ןוא רעמוז טרעוו סע
 -ךאפ ןוא דעימ ןענעז רעדעס יד ,.לעטעטש סָאד ןערעק
 יד ףיױא ףאלש ןעגנעה לעשנייוו עטיור יד .ןעפָאלש
 ןעלאפוצּפָארא חכ ןייק טשינ ןעבָאה ןוא רעמיוב-לעשנייוו
 א ןעליוו ךעלקעב עטיור יד טימ ןעראב עשיראגנוא ןוא
 .טשינ ןענָאק ןוא טניוו ןיא ןוט רעטיצ

 ןוז יד ךיז טצעז סע טענאוו זיב ןעמ טראוו טלָאמעד
 םערָא ןא רעטנוא םערָא ןא .ןעריצאּפש טהעג'מ ןוא
 סיפ יד טימ טביילק ןעמ ןוא ףיונעצ ךיז ןעמ טלעטייק
 ןעמ סָאװ ,ריצאּפש א -- ריצאּפש ןעלעדייא ,םעניד א
 .םהיא ףיוא ןעפָאלשסיױא ךיז ןוא םייח א ןעמענטימ ןָאק
 ,רע ןיא שירפ ןוא ךייוו יוזא

 טיורב טימ גינָאה -- ךס ןייק ָאטשינ זיא ןעסע וצ
 יד ראפ ךלימ טימ ?יּפעט טצעזעג א ,רעדגיק יד ראפ
 רעדעי ןוא .עלא ןעהעג ןעריצאּפש רעבָא ,עגעסקאוורעד
 ןא זיא ,טסנוק עסיורג א זיא גנאג-ריצאּפש ם'נופ טירט
 .טפאשנעסיוו עלעדייא

 -עג ןוא ,הור ןוא ,ליטס ןעבעל סָאד טָאה ןעטרָאד
 טדָאב'מ -- טייצ ענידייל ?לעיפ יוזא ןוא ,טייקכילטימ
 ,םָארטש א יו רענייר טכאמ סָאד ןוא !ט יי צ ןיא ךיז
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 רהעמ טקראטש סע ,ךייט א יװ רחעמ טקיווקרעד טָאד

 .םי רעד יו

 ,עפאד א ראפ לעטיה'ס ּפֶא טביוה ןעפ זא טרָאד

 ןָאק ןעמ וא ,ךילעמאּפ ןוא ךילטנירג יוזא סע ןעמ טוט

 "טוה רעד ןופ ןעמָאנ םעד ןענעיילרעביא טכייל ץנאג

 יּפִא לָאמ עכילטע ,לעטיה ם'נופ רעמונ םעד ןוא עמריפ
 גנוטכאכָאה עניימ ןענָאז ןוא לעטיה'ס ןעכיוה

 .טייברא גָאט א זיא

 םוצ ןעייצַאּפש ,םידיסח ,ןעדיא ערעטלע יד וליפא ןוא

 םולח םעד טימ ןוא ,טנעה יד ןיא ןעגורק טימ ,ןענורב

 .רע'מינּפ ענידרָאב ,עמיירב יד ףיוא רעסאוו .טלאק ןופ

 ןיא ןהענ ןעריצאּפש ואוו ,דנאל םעד ךָאנ קנעב ךיא

 יד ךָאנ קנעב ךיא .טײברַא ןייק טשינ ןוא טטנוק א

 "גירייל ואוו ,לעטעטש םעד ןיא ןעריצַאּפש ענעריולראפ

 ךָאנ קנעב ךיא .השוב ןייק ןעוועג טשינ זיא ןהעגמווא

 "שידיא יד ךָאנ ,ןעלמיה עכיוה יד ךָאנ ,רעכעד ענירדינ יד

 עטָאלב ןופ דרע רעד ךָאנ ,נרעב עטציּפשראפ ךעל

 יד יו רעכייוו ךס א ךָאד זיא סָאװ ,ביוטש ןוא ,יינש ןוא

 .ןעזייא ןוא ןייטש ןופ דרע

 "טנעצ ןופ ריצאּפש א ןופ ןעמוקענ טשרע ןיב ךיא

 -סיוא ןא ףיוא יוו טקוקעג רימ ףיוא טָאה'מ .קראּפ-לאר

 ןעריצאּפש ןעננאנעג ןיב ךיא ל?ייוו ,ראפרעד ,רעדנעל
 .ןעקעטש א טימ ןוא טסנרע ,םאזגנאל

 זז



 עמ א סענַאמכעלאש

 1 .רנאלמייה ןייֿפ ,דנאלמייה

 טליפעגנָא ןערעוו ןעניוא ענהעש-טשינ ,עניורב עניימ

 ,רעווש ןוא טקנעבראפ טרעוו ץראה ןיימ .ןערערט טימ

 : ביירש ךיא ןעוו

 .דנאלמייה ןיימ ,דנאלמייה

 "מייה ןיימ וצ ןיהא ,רעטאלפ ,ץראה ןיימ רעטאלפ

 -יצ סָאװ ,רעדלעוו עיירטענ יד וצ ןיחא ..סיורא דנאל
 "םיוא ןייד רעביא ןוא ןהעננעפָאלש ןייד רעביא ןערעט

 ףיוא טייקכילגנוי רעטקנעבענסיוא רעד וצ ןיהא .ןחעטש

 -נאז םעד וצ ןיהא .גרעבעג עכיוה ףיוא ,רעדלעפ עטייוו

 ענעצלָאמשעצ ןופ ןעכייט יד וצ ,ןערָאק ןופ גנַאזעגנעג

 עטָאלב ואוו ,םייח רעטלא ןיימ וצ ןיהא .,רענייטשיולב

 -עמאּפ יוזא ןעהענ ןעשנעמ ואוו ,לעמיה ןעגעק טצנאלגנ

 טהעגרַאֿפ ןוא טמוק גנידצלַא ואוו ,טייצ יד יו ,ךעל

 ךעטש עחיור יד טיורא טהעז'מ וואו ,טייקכילטקאט טימ

 "יולנ ,עבעיל ןיא גנירצלא ואוו .רוטאנ רעטומ רעד ןופ
 .תומולח ,טפאשייוטעג ,ןעב

 ןופ רעטסעווש ,טָאטש רעסיורג רעד ןופ רעדירב

 ,טירט-ףיול ערעייא ּפִא טלעטש !טָאטש רעסיורג רעד

 ןוא תומשנ ערעייא ןופ ביוטשנייטש םעד ּפָארא טכָאפ

 ןופ העש רעטעּפש רעניזָאד רעד ןיא -- ךייא ?עוװ ךיא

 ןעגעוו ןעלהעצרעד -- ךעלקעלנטכאנ ןוא עיצאזיליוויצ

 ,דנאלמייה ןיימ ,דנאלמייח ןיימ
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 ןענעז רלֶאג טימ ךעלרעלעט ,רעבליז טימ ךעלעּפיש

 "על ןעװירפ ןיימ ןופ שיט-םולח ן'פיוא טלעטשעצ ןעוועג

 ןוא סאלב ןיא רעבליז ןוא טראה זיא דלֶאנ רעבָא .ןעב
 ייב ןערעסאוו יד ןענניז .גידעבעל זיא רעטאוו ןוא ,טיוט
 ףימ ךיא דָאב .בעיל ייז ךיא בָאה .לעטעטש ןיא זנוא
 ןיימ ןיירא רעסאוו ןיא יירש'כ ןוא ,רעסאוו גידנעפיול ןיא
 .םוטעמוא רעסאוו יולב ,רעסאוו יולב .ריירפ עשלענניא

 ךעלדנייטשרעפסאוו יד סיורא ןעמ טהעז נעט ערָאלק ןיא
 -יא ןעלאפ רעטעלביעברעוו יד ןוא ,ןעשטיינק-דרע יד ןוא

 ןוא רעסאוו ן'פיוא ןעהילפראט ,רעבירא ןעטיולּפ יד רענ
 -רעו רעד .ןעפיש עלעקנוט עניילק יװ ,קעווא ןעמיווש

 "רעוו .טנייוו ןוא ךָאנ ייז טקוק --- רעטומ יד -- םיובעב

 לייוו ,ןייוו ךיא ? וטסנייוו סָאװ ,ץראהעברעוו ,ץראהעב

 ךיא ןוא קעווא סולפ ןעניפיול ן'טימ ןענעז רעדניק ענייפ
 .ןיהואוו טשינ סייוו

 ,רעמיובעברעוו ןייק טשינ ןענעז סרעטומנעשנעמ

 זא טשינ ,ןעסיורד ןיא טשינ .ייז ןענייוו ןענייוו רעבָא
 -סולפ יד ןופ ןענערב יד ייב טשינ ,ןערעה ןעלָאז עלא

 טפאשרעטומ רהיא טקנעב לעטעטש סָאד רעבָא ,ןערעסאוו

 -ָארטש ךיז ןענָארט רעזייה עסייוו עניילק ןופ ןוא ,סיורא

 "עייז ואוו ,רעדנעל עדמערפ יד ֹוצ --- שינעקנעב טימ ןעמ

 סָאװ קילג סָאד ,קילג סָאד ןעכוז קעווא ןענעז רעדניק ער

 .גרעב יד רעטניה טניואוו

 -- ןעיצילאג ןיא ,דנאלמייה ןיימ ןיא --- לָאט א ןיא
 "נוא טהעטש --- גראב א ףיוא ,?עטעטש רעזנוא טחעטש

 ,בוטש רעז
 סָאװ ,טסערפ יד ךיז ןעלעטש רעטניוו רעד טמוק

 ןיילא טפול יד ןוא זלאה ןופ םעטָא םעד סיוא ןעקנירט

 -- ךיט םעד רעביא ּפָארא טלאפ ןוא ךיז טכערב
 .סאלב ןוא ןעקָארשעצ ןחעטש רע טביילב

 ייז ףיױא טרעדינ -- ךעלזייה עגירדינ יד ןעהעטש
 רע טנעל .טנאה רעסייוו ס'טָאג ןופ ,רעטנורא יינש רער

 סיוא -- סיוא רעכעד עטנאג-ןוא-יורטש יד ףיוא ךיז

 ז2
 יי



 ,ֿפירּבהל ,ןֹוא םלצ-רעטסיולק ןעטעדלַאגראפ ן'ּפיוא ,קראמ

 טָאו ,לחוש ןעבעל ראנאפ ןעניטייצראפ ן'פיוא
 .ֿטייצרמָאי !סנח לעב ריאַפ 'ר ףיוא רָאנ ןֶא טדניצ'פ
 .טיוט ןעניחור ןוא ןעסייוו א טבראטש גנידצלא ןוא
 -עוו .עכורעוואז א טימ דגיוו-םרוטש א טמוק לָאמא = |
 .ןעריורפרעד געװ ן'פױא ץיגרע רעהענפראד יד ןעו
 רעביא טניה ענ'ענושמ טנעזיוט יװ טניוװו רעד טלייח
 .רעטסנעפ עלא ןיא ןעביוש יד ןערעטיצ .גרעב-ץיּפש יד
 עניד ענעסירעצ יוװ סנעמיוק יד ןופ ןעכיור יד ןעהילפ
 שנעמ רעסאלב א טהעטש ץיגרע ןוא קעווא ךעלדנהעפ
 םעטָא ןייז טימ עלעדער א סיוא טכיוה ,רעטסנעפ א ייב
 רעסייוו רעד ןיא ןעגיוא עטקנעבראפ טימ טקוק ןוא
 ןעביוש יד ףיוא רעגניפ יד טימ טּפאלק ןוא ןיירא טלעוו
 .סיוא ןוגינ א

 ןיא רעטניו רעד זיא סע יװ זייב ןוא רעווש רָאנ
 רעבירא רעטכייל ןעשנעמ םהיא ןעגָארט ,דנאל רעזנוא
 ,טרָאװ ןייז טלאה ןוא ךילרהע ןיא רע לייוו ,ראפרעד
 .חול םעד ךרוד ןָא טגָאז רע סָאװ
 טגארטראפ ץירּפ ןעכילטקניּפ רָאנ ןעטכעלש א יװ = |
 םהיא ןעמ טגָאז .םהיא ןופ ןעמ טהייל .םהיא ןעמ
 ןייז סעוװא ט'עס :טסייו'מ .טרָאװ םונ א ךָאנ ןליפא
 .ןעזייוו טשינ ךיז רע טעװ -- םייצ

 : סרעטניוו עכילרהע ןוא זנוא ייב םיצירּפ עכיקרהע
 רעד טימ תויח'פ סיורא ןעמענ .קיטש ןייק טשינ ןעכאמ
 .טייצ רעד ןיא ןוא ךילטקניּפ רָאנ ,המשנ

 א רעטנוא ?עטעטש סָאד רעטניוו ןעצנאנ א טניל =
 ןייא טלאה ןוא קעד רעטסערּפענּפא-טניוװןופ ,רעסייוו
 ,ןוז יד טכיול א -- גָאטייב --- טוט לָאמַא .םעטָא םעד
 עטריראבמוא ,עכיליורפגנוי יד וצ ןעלד'נח ךיז טמענ
 -וא עגידרעצמילנ יד ןוא ,ןעציּפש-גראב יד ףיוא ןעיינש
 -אק .ןעגיוא יד ראפ ןעלדניווש סָאװ ,ןעכאלפ עסייוו-רעב
 טוט .ליטש ןענניז ,ןעטרָאד ןוא ָאד טנעּפָארט עליטש ןעּפ
 -ראפ ןוא יינש ןיא סעּפע טכוז ,זייוו א לעגיופ א ךיז
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 ךיז טכוד :טגָאז'מ ןוא ןעריט ךיז ןענעפע .טדניווש

 "קנארק יד רעטנורא טלאפ .טכערב טסָארפ רעד

 עצנאג ירד ןָא ןעפיול .גראב ן'רעטניה ןוז עטמאלפראפ

 : טגָאז רעצימע ןוא ןעיינש יד רעביא סנעטָאש טימ טלעוו

 !אווא--רעדיוו ןיוש טמענ ע ס

 .טייצ"םירוּפ םורא זיב יוזא

 יד ןערעוװ .יינש רעד ןעזָאל ןֶא טביוה םירוּפ ראפ

 ןָא לעטעטש סָאד טביוה .טייקמיראוו טימ רעטאז געט

 רעביא ןעשנעמ רהעמ ךיז ןעזייו .ןעמעטָא וצ רעכעה

 עסארק טימ רעבייוו ןעפיופ ,ךעלסעג עטגעלעצ-םורק יד

 ,רעבגניא ןוא סעקנישזָאר ךָאנ ,ןעלסקא יד ףיוא ןעלאש

 "אמ ֹוצ ףיוא ךעלמירעפ ערעדנא'ס ייב סנייא ןענרָאב ןוא

 "רעד טייצ-וציטייצ ןופ ןוא ,סקעבעג-םירוּפ סָאד ןעכ

 ןעגירהַאיאראפ א ןופ ןעשיױר א ץעגרע ךיז טרעה

 םהיא ןעק רע יצ ,סיוא טבורּפ לעגניא א סָאװ --- רעגארג

 .ןעצונאב

 ןעוו ,נָאט ןעטרעמוזראפ-כלאה אזא ןיא ןעוועג זיא'ס

 "עג ליטש ןעבָאה גראב ןופ ןענערב יד ייב ןערעסאוו יד

 "םהעל ןעכיוה םעד ןופ טייק-עּפושמ רעד ףיוא ןוא ,ןעגנוז

 דרע רעקיטש ענעטערפעגסיוא-ץראווש ךיז ןעבָאה גראב

 ןיא ןעפָארטעגפיונוצ ךימ ךיא בָאה טלָאמעד ,ןעזיוואב

 ,ףלעווצ רֶהֶאֹי א ןופ לענניא א ,לעקיש רבח ןיימ טימ סאג

 ןעגעוו טָא -- טדעדעצ ךיז ןעכָאה רימ ןֹוא ,ךיא יו יוזא

 : סָאװ

 ?לעקיש ,סענָאמכעלאש ןעקיש רימ וטסעוו סָאװ ---

 ?ןעקיש ר י מ וטסעװ סָאװ ---

 ? לעקיש ,ןעקיש ריד ךיא לָאז טָאװ --

 ? טָאװ סייוו'כ --- רימ קיש ---

 .סָאו טשינ ךיוא סייוו'כ ---

 טימ ןוא ףעלננילק ייווצ טימ לירעסעמ א וימ קיש ---

 -שעלפ ןופ סעקרָאק ןעּפעלשוצסיורא --- רעהיצנעּפָארּפ א

 .דעל

 ?לעקיש ,ןעקיש רימ וטסעוו סָאװ ןוא ---
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 ,לירעטסייט א ןעקיש ריד ?'כיא ---

 ךיא ל?יוו טשינ א ,רעסעלש יירד טימ ,סנירג א ---
 | .טשינ

 ףראד רעסעלש יירד טימ לירעטסייט א !ןהע --

 -עג ןיוש בָאה'כ -- לירעפעמ א יו רהעמ ןעטסָאק
 ! טגערפ

 ? לעקיש ,רהעמ לעיפיוו טימ ---
 .רעצהארג ןהעצ א טימ ---
 טסייטשאב -- רעצהארג ןהעצ ריד עשז'אנ --

 ? ףיוראד |
 .טנאה א רימ ביג .טכאמעגּפָא זיא ---
 -הארג ןהעצ ןוא טנאה א רידאנ .טכאמעגּפָא זיא ---

 .רעצ

 ףיא --- עדייב רימ ןעבָאה סעומש ןעגיזָאד םעד ךָאנ
 ןעטייקגיניילק ערעדנא יד טדערעגמורא --- לעקיש ןוא
 ןעסָאלשאב ןיא סע ןוא ןעסינָאמכעלאש ערעזנוא עגונב
 :םה יא ק יש ךי א א ,ןערָאװעג

 ייווצ ,?עטרָאט א ,טנעיינ לעקיטש א טימ ,?ידעלפ א
 -ןנילק ייווצ טימ ?ירעסעמ א -- ןֹוא ןעשאט-ןמה-ןעמיולפ
 ןעפעלשוצסיורא ףיוא רעהיצנעּפָארּפ א טימ ןוא ךעל
 .רעשעלפ ןופ סעקרָאק

 : :רימ טקיש רע ןוא
 -ןָאמ יירד ,טנעיינ לעקיטש א טימ פידעלפ א ךיוא

 -סייט ןירג א --- ןוא ?עדורטש לעקיטש א ,ןעשאט-ןמה
 .רעסעלש יירד טימ ?ירעט

 .םירוּפ ןעוועג זיא םורא געט יירד ןיא
 -עג לָאמ עכילטע ךָאנ ךיז רימ ןעבָאה טייצ רעד ךרוד

 יד טדערענמורא ,לעקיש רבח ןיימ ןוא ךיא ,ןהעז
 -עוו יצ ןוא ,ךאמּפִָא רעזנוא ןערהיפסיוא ןופ טייקכילגעמ
 -אה רימ עכלעוו ,סקעבעג יד ןעקאב סעמאמ ערעזנוא ןעל
 ,גָאט ןעטצעל םייב .טגָאזעגוצ ערעדנא'ס סנייא ךיז .ןעב
 א ןעוועג זיא רעכלעוו ,קעקיש טָאה ,תינעת-רתסא ראפ
 ןעמונעג ,רחוס א ןעטאט א טאהעג ןוא ?עגניא גולק
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 זיירּפ יד ןא ,ךאזרוא ןא ראפ ןעבעגנָא ןוא ,קירוצ ןעהיצ

 "יטשעג ןיא רעטעלש יירד טימ ךילועטסייט ענירג ףיוא

 ףניֿפ ךָאנ ןעבעגוצ טוומעג םהיא בָאה'כ ןוא ןענ

 : .רעצהארג

 םהיא טימ ךיז ךיא 'בָאה --- ,לעקיש ,עשז-קנעדעג ---

 ךָאס יירד ,טנעיינ לעקיטש א ,לירעלפ א --- טנעגעזעג

 -עטסייט ןירג א ןוא לעדורטש לעקיטש א ,ןעשאט-ןמה

 .רעסעלש יירד טימ ?יר

 רימ רע טָאה -- !רעסעלש יירד טימ ?ירעטסייט ---

 .ןעבענעגוצ

 ייז טכאמ ןעמ זא ,ןעקאנק ןעלאז רעסעלש יד ןוא---

 ,ןעמונעגסיוא ךיא בָאה -- ֹוצ

 רימ רע טָאה -- ! וצ ייז טכאמ ןעמ זא ,ןעקאנק ---

 ,ןעבעגעגוצ
 ? סענָאמבעלאש ןעטשרע םעד ןעקיש ט'רעוו ןוא ---

 .ןעסיוו ךיא לי --- ? וד יצ ךיא
 .קפס ןייק טשינ ןעלקיש ייב זיא --- ! וד יאדוא---

 ךעלגנילק ייוצ טימ ?ירעסעמ'ס טשינ סעגראפ רָאנ

 סעקרָאק ןעּפעלשוצסיורא ףיוא רעחיצנעּפָארּפ א טימ ןוא

 .ךעלשעלפ ןופ

 ךלאב ףיול ךיא !?עקיש ,ןעסענראפ טשינ לי'ב ---

 .ןעפיוק קעווא
 -עטסייט א ןעפיוק קעווא ןיוש גנירּפש ךיא ןוא ---

 ,טאהעג ןיוש ךיא בָאה ,םירוּפ ןופ טכאנ יד ןעמוקעג

 ייוצ .ךעלגנילק ייווצ יד טימ ?ירעסעמ'ס ,ענעשעק ןיא

 ןעּפעלשוצסיורא ףיוא רעהיצנעּפָארּפ א ןוא ךעלגנילק

 רימ ןעשיווצ טכאמעגּפָא זיא'ס יו ,ךעלשעלפ ןופ סעקרָאק
 -אמ ןיימ וצ ןענאטשעגוצ ךיא ןיב דלאב ,ןעלקיש ןוא

 "עג ףךעלקיטש עניטיונ יד ןעבענרעביא רימ לָאז יז ןעמ

 ץלא בָאה ךיא יו םעדכָאנ ןוא ,ןעקישוצקעווא ףיוא סקעב

 -רעס סייוו א טימ טקעדראפ ןוא טקאפעגנייא טוג טאהעג
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 םהיא ןוא ל'רעדורב ןיילק ןיימ ןעמונעג ךיא בָאה ,ליסיו

 בָאה ןיילא ךיא .,לעקיש רבח ןיימ וצ ט'חילש'עגקעווא
 םעד ףיוא ןעטראוו ,ןעטראוו ריט רעד ייב טלעטשעג ךיז
 ,רעסעלש יירד יד טימ ?ירעטסייט םענירג ןעכילרעביוצ
 .ֹוצ ייז טכאמ ןעמ זא ,ןעקאנק סָאװ

 -קירוצ טעו רע טענאוו זיב ןעראסיוא טסלָאז ---
 .חילש ןיימ ןעירשעגכָאנ ךיא בָאה --- ! ןעקיש

 -ישקירוצ טעװ רע טענאוו זיב ןעראסיוא לי'כ --
 ,ןעירשעגקירוצ רימ רע טָאה --- ! ןעק

 "ונימ עגנאל גיצנאווצ ,ןהעצפופ ,ןהעצ קעווא זיא סע
 טא ןוא ןעטונימ עבילדנעמוא ,ןעטונימ ערעווש ,ןעט

 -עט ןעטקעדעגוצ ן'טימ ?'רעדורב ןיימ ןעזיוואב ךיז טָאה
 .סםענָאמכאלאש רעל

 םעד טקעדעגפיוא ךיא בָאה טנעה ענידרעטיצ טימ
 פידעלפ א : סקעבעג ךעלקיטש יד טלהעצעגרעביא ,רעלעט
 -ןהָאמ יירד .גיטכיר -- טנעיינ לעקיטש א ,גיטכיר ---

 ֿפערורטש לעקיטש א ,טראנעגּפָא טשינ --- ןעשאט-ןמה
 ןירנ א --- ?ירעטסייט סָאד זיא טָא ןוא .ָאד ךיֹוא ---
 ...רָאנ ,ףיוראד ןעקוק וצ היחמ א זיא'ס זא ,לירעטסייט
 ןייק טשינ .רעסעלש ייווצ זיולב ? סָאד זיא סָאװ !אש
 ןעליוו ייז .טשינ ןעקאנק ייז ןוא .ייווצ רָאנ -- יי ר ד
 טָאה רשפא ןוא ? עילאק ייז ןענעז רשפא .ןעקאנק טשינ
 פעװלָאװ א טפיוקענ ןוא ,לעקיש ,טראנענּפָא ךימ רע
 -על טָאד זיא העוו --- טשינ טקאנק עס ןוא ,?ירעטסייט
 .ףעקאנק וצ ןָא טשינ וליפא טבה עס !סניימ ןעב
 ןוא ,עלעקאנק לעזיורב ,לעציפ ,ןיילק א וליפא טשינ טיג
 ףימ טָאה רע .טקאנקעג טשינ לָאמנייק רשמא שָאה עס
 ,רעראנּפָא רעד -- טראנענּפָא

 זא ,ןייווענ סיורג א טימ טנייוװעצ ךימ בָאה'כ ןֹוא
 ,טליטשעגנייא םיוק ךימ שָאה'מ

 "יוא עטנייווראפ-טיור טימ ךיא ןיב הדועס רעד ךָאנ
 תעב  ,ןעלקיש ןיימ טעװעטאשטענּפָא ,סאג ןיא סיורא ןעג



 פ עגר עכילטע ןיא ןוא ריט רעד ראפ סיורא זיא רע
 טוי טימ ,ךעלגניא עגיסאל-ץראווש ייווצ ןענעז רעטעּפש

 ,יינש ןעניטָאלב ן'פיוא ןענעלעג ףעלגוצנא עניד בוט

 טימ טעבָאבעג ךיז ,ערעדנא'ס ףיוא סנייא טעשטאקעג ךיז
 : ןעירשעג ןוא ןעטסיופ עשלענניא ענייפּפ יד

 טקאנק סָאװ לירעטסייט א  .וד ,רעראנּפָא וד---

 : !? ןעבענ ריס וטסעוו טשינ

 ,סעקרָאק ןייק טשינ טהיצ סָאװ ?ירעטעמ א ןוא --

 !? ןעקיש רימ וטסעוו
 ,טרעקראפ סיפ יד טימ דרע'רד ןיא ךיד בָאה'5 --

 .רעצהארג ןחהעצפופ יד טיפ
 טרעקראפ סיפ יד טימ --- דרע'רד ןיא ךיד בָאה'כ ---

 ,לירעטסייט'ס ּפא רימ ביג

 רימ טסעוו וד זא ,?ירעטסייט'ס ןעבעג ריד ?י'כ ---

 ,לירעפעמ'ס ןעבעג
 ןתנתממאשש = םסעהס/ 028 0 טשכעפושטתהוא = םמעסקסאאקמ == טלשקלשעתטמאפ = ?"סתהשהאססש = טסשטישטסאאה == טשעקסאמהסנופ = ?אסתהטסמתס0 == טסוהשמקושהס == שטוסאהאשהב = ססקשואששטתע = {סופנאסאספופ - (סטתאאיקטעפ-

 !ןעיצילאג ןיא לעטעטש רעייט ,בעיל ןיימ
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 געט ענידחספ

 -ראפ טשינ סייוו ךיא ןוא גראב-עילוט םהיא טפור'מ

 -עג ךיא בָאה ןערהָאי ענידרעטעּפש עניימ ןיא  .סָאװ

 סָאר זיא רשפא .טרָאװ םעד ראפ שטייט א ןעכוז טנורּפ

 -ילרעדנואוו רעטיורג רעד לייוו ,עילאט ןופ טזיירגראפ

 א טאהעג טלָאװ רע יו סיוא תמאב טהעז נראב רעכ

 טימ םורַא טמענ ןייֵלַא ,לוכיבכ ,טָאג סָאװ ,עילַאט

 ,טייצ-חסּפ םורא רהָאי סעדעי טפאשבעיל

 יד ןיא .גיטכיר סָאד זיא רשפא ,טשינ סייוו ךיא

 ,רנאלמייה םערָא ןיימ ןופ ןעגנוביירשאב עשיפארגָאעג

 פיואוו יו .טנַאמרעד טשינ גראב רעד טרעוו ,ןעיצילַאג

 יד ןוא גרעב-ןעטאּפראק יד ןופ רעבעיל ךס א רימ זיא רע

 ןעכאוואב סָאװ ,גרעב ערעדנא עלא ןוא גרעב-רעצייווש

 ,דנאל גירעיורט ןוא םערָא ןיימ

 ןוא ןעפרָאװעצ לעטעטש סָאר טגיל לָאט ןיא ןעטנוא
 ןוא םלצ ןעטערליגעג א טימ רעטניווצ א ָאד .ןעסעגראפ

 ןַא טימ ?הוש ַא טרָאד ,ןַאקרַאֿפ םורַא וע מיובדי ַאמ

 א ןופ םינּפ ן'רעביא לעטיה'ס יו ,ךאד ןעטזָאלעגּפָארא
 -ןייטש א טימ עיצאניּפָארּפ א ָאר .שנעמ ןעטמעשראפ
 טייצרעמוז ןעציז סע רעכלעוו ףיוא ,ןעסיורד ןיא קנאב

 ?יינש רעדָא סעקלויל עצרוק ןערעכיור ןוא םיוג עכילטע
 סָאד ןעטישאב ,ךעלעטפייר עניילק ףיוא לעטיורב א ןעד
 ןוא ?עקיּפינק א ףיוא ףיורא סָאד ןעקעטש ,ץלאז טימ

 .ףעקעל יו ,טיטעּפא טימ ןוא ןעכילעמאּפ סָאד ןעסע
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 פעדנאה, :לעדליש א טימ לעבלעוועג שידיא א ןעטרָאד

 עטשימעג טימ ל?לעדנַאה --- וָארַאװַאט ךינאשעימ

 -יוה עשיצירפ עניצנייא סָאד --- ָאד .סע טסייז ,תורוחס

 עשידיא עניצנייא יד ,עכעילאזָאר רעטלא רעד ןופ ?עפ

 טימ םורא ךיו טרהיפ ןוא שיליוּפ טדער סָאװ ,עקשטיטלא

 "ראפ יו ,ענעפדָאװעצ ךעלזייה --- ןעטרָאד ןוא .ץאק א

 עמורק טימ ,ענעלאפעננייא ,עטהערדעגפיוא ,ענעסעג

 ןוא ירטש ןופ ךעלכעד עגירדינ ןוא ףעלטסעק-ןעביוש

 : ,סעטנָאנ

 ךעלזייה ענעגָאלשרעד ןוא עגיד'לפש עלא יד רעביא

 א יו סעּפע גראביעילוט רעד טהעטש ןעשנעמ ןוא

 ןוא דנאל ןייז ןופ ןעבירטראפ םהיא טָאה'מ סָאװ ,גיניק

 ןעסיוו טשינ ןעק'מ -- גָאט םענהעש א ןיא טעװ סָאװ

 סע טָאה טלעוװו יד סָאװ ,סנױזַא ןוטמיוא רשפא -- ןעוו

 ,טרעהעג טשינ ךָאנ

 -יא רעד זיא ,גראב ץיּפש עמאס ן'פיוא ,ןעביוא
 טהעטש טרָאד .טרָא ענילייה םסָאד ,םלוע-תיב רעשיד

 עניילק טימ ,ןעקראּפ ןעצראווש א טימ טמאצעגנמורא סע

 ּפָארא טיירש סע ןוא ,רעקוצ ףךעלפרעוו יו ,ךעל'הבצמ

 :רעדניק עשידיא עלא וצ לָאט ןיא

 א ןאראפ זיא'ס זא ,טשינ טסענראפ !{ ןעדיא ---

 ם'נופ ןערהיפראפ טשינ ךיז טזָאל ,טלעוו רעד ףיוא טיוט

 | .ערה-רצי
 .ןעפלעה ךעל'הבצמ עניילק יד ןופ רייר עמוטש יד ןוא

 .טשינ טנידניז'מ
 ןיירא ?לעזיילק ןיא הירפ רעד ןיא רחוס א דיא א טהענ

 ןייק ןעכאמ טשינ טנייה לָאז רע ּפִא ךיז ייב טכאמ ןוא
 -- דיראי זיא'ס תמחמ ,ןענוואד ן'מימ תויחש עננאל

 ץכערק ַא טיג רע .נרַאב-עילוט ן'פיוא ניוא ןייז טלַאפ

 ןהענקעווא ?לעדיימ שידיא א לָאמא לי ,הטרח טָאה ןוא

 טינ ,לעכיב שילוּפ א ןעהיילמנא ןוא עכעילאזַאר רעד וצ

 םעד ןופ ּפָא ךיז טנָאז ןוא נרַאב-עילוט ן'פיוא קוק ַא יז

 .קנאדעג ןענידניז
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 | | ,רדסכ יוזא ןוא
 סָאר טלעקניפראפ ןוא גראב רעד טצנאלג רעטניוו

 -תיב סָאד .טנעמיד רעגיזיר א יו -- לעטעטש עצנאג

 .יינש ןיא ןעקנורטראפ ןזיא'ס ,טשינ ןעמ טהעז םלוע

 -נעמ א סעּפע ןעכירק טרָאד ןעמ טהעז ןעוו-טשינ-ןעוו

 :ןעמ טנָאז .רעדעפ א טימ לעטיה ןירג א טימ לעש

 ןעמ טהעז טכאנייב לָאמא ןוא "! קינסעיל רעד זיא'ס,
 .טנוה ןעצראוש םעד ןוא רעייפ-ןערעטמאל ןייז

 "! רצוא ןא'ס, :ןעמ טגָאז

 םעד גראב-עילוט רעד טמענראפ חסּפ טנעהַאנ טמוק

 טעב"בסיה םענירג א ףױא .לעטעטש ןיא ןָא-ןעביוא

 ענינוז טפראוו ןוא ןעביוא טרָאד לעדלעוו סָאד טציז

 טוייו קינסעיל רעד ,ןיירַא ?עטעטש ןיא ןעלכיימש

 טגָאז .רעטנהענ םהיא ןעמ טהעז טציא רעבָא ,רעטּפָא ךיז

 "! שטיטכַאילש רעטסָארּפ ַא, : ןעמ

 .חסּפ --- ןוא לעטעטש ןיא גנילהירפ זיא'ס

 -וצ ןעסאג עגיטאלב יד ןעבָאה ןעטניווסגנילהירפ יד

 יד ןעבָאה ייז סָאװ ,טייצ רעבלעזרעד ןיא טנעקורטעג

 ט'רשכ'ענ ןוא טרעטפולעג קנעב עננאל יד ףיוא םירפס

 סניליירפ ןוא ןעננוירעדיינש עשלעטעטש  .בוט-םוי ףיוא

 ןיוש ןעבילק ךיש ענעלענורב עטצוּפענּפָאייר טימ

 .עטָאלב יד ןעדיימוצסיוא ןעכוז ןוא סעקשזעטס

 עקיר רעד רעביא סָאװ ,לעקירב םעד רעטנוא ןופ

 -סיז רע'רוכיש אזא טימ סעברעוו יד סיורא ןעקעמש

 -ראפ א סעּפע רעטאוו סָאד ךיז טעקסעילּפ ןעטנוא .טייק

 ראפ ךיז טעװערָאהעגנָא לעיפוצ .,סדעימ א ,סנעפָאלש

 טָאה'מ סָאװ ,רעטסנעפ עשידיא נידנעקנעווש ,חסּפ

 םוצ ןענָארטענקעװא ןוא סעסעיוואז יד ןופ ןעמונענּפָארא

 עסאמ יד ןופ .בוט-םוי דובכל ןעשאווסיוא רעסאוו

 -- דעימ סע זיא ,ט'לבוט'ענ טָאה'מ סָאװ ,םילכ עניד'חסּפ

 .ףָאלש ןופ סעּפע טרעדיױלּפ ןוא סע טלעמירד

 : םינּפ יינ א לעטעטש סָאד טציא טָאה ןעסיורד ןופ
 ,ךעלרעטסנעפ ענידרעצמילג טימ טכלאקענסיוא סייוו
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 ,ןוז עניד'חסּפ ע'רשכ יד ךיז טלעיּפש סע עכלעוו ףיוא

 ! בעל-בוט-םוי

 ךיז ןעזייוו ,טיײצּפָאמ ן'כָאנ ,חסּפ גָאט ןעטשרע םעד

 "וינש הרבח ,גרַאב-עילוט םוצ טרהיט סָאװ ,לעסעג ן'פיוא

 ןוא סנעגַארק עצנָא .ִא ט ס ןיא ןָאטעננָא ןעננוירעד

 "רָאַּפ ןעהעג ייז ,ּפענק עסיורגנ-נידלאוונ טימ ןעטעשזנאמ

 טמערָאעג גנוירעדיינש א טימ ננוירעדיינש א --- ,זייוו

 עלַא .אצוי טימרעד ןענעז ןוא ךעלדיימ טימ יו טעמכ

 "עכיוו ןוא ןעלטקא יד ףיוא ןעלטנאמרעביוא יד ןעגָארט

 .קיטש א רעציירג ןענלַאהטרעט וצ ןעראגיציַאבוק ןער

 טָאטש ןופ סיורא טיי ןעחעג ייז ןופ ערעטנאוועג יד

 "ערט ,ןעמ טנָאז ,ןעטױואד .רעדלעפ יד רעביא טעהיטעה

 -ייוו ךָאנ טהעגנ'מ ןוא עטבעילעג ערעייז טימ ףךיז ייז ןעפ/
 .ואו טשינ טסייוו'מ ...טעח-טעה -- רעט

 םוצ הרבח עשרעדיינש יד טהענ רעבָא ךילטנייוועג

 ףעלדיימ ןעגעו ךעלדיל עשיצַאקש ןענניז ,גראב-עילוט

 יז ןעהעג ךָאנרעד "!העוו יוא ןעבעיל ךיז ןעוט סָאװ,

 ןע סופיי ר ד ןענעייל רעדָא ,סינ ןיא ןעלעיּפש םייזַא

 ךיוז ןעזייוואב ,וצ-טכאנ ןעגעג ,גָאט ן'פיוא רעטעּפש

 -שירפ טימ ךעלדיימ עשי'תיבה-לעב ךיוא לעסעגנ ן'פיוא

 ײטּפָאק עטסערפעגיסייוו רעטנוא ,ּפעצ ענענַאװצעגסיױא

 ןענַארט -- עניטלעווטנייה יד --- ייו ןוֿפ ?ייט א ,רעכ

 יד ןיא ןעטלאה ןא סעטשעספ ענע?לענורב

 ,ןערעדעמ ןופ סרעכָאֿפ טנעה

 ייז רָאנ ,ךיז ןעזייוואב םירוחב עשי'חיבהילעב ךיוא

 .טשינ טסאּפ םע .?עסעג םייז רערעדנא רעד ףיוא ןעהעג

 "תבש טימ ,ןענילעמאּפ ,םענייאניא עלַא ייז ןעהעג

 -רעטניה רעד ןיא טנאה רעטכער רעד טיִמ רעדעי ,טירט

 ן'רעטנוא טמורנ'מ ןוא ,עשעקעב ןייז ןופ ענעשעק רעטש

 .ףעל'םינוננ עשידיא ענירעיורט זָאנ

 ןעפערט ןעניוא-םירוחב עצראווש ענילדנהעצ זא ןוא

 -פב-ֿפעדיימ ענידלעקניפ ענילדנחהעצ טימ לָאמא טימ ךיז
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 ןָא ךיז ןעביוה'ס ןוא םינוגנ יד ןערעטיצ ןָא ןעביוה ,ןעק

 . ןעקאב עשלעדיימ ןעלטיור

 "רעד ,גרַאב"עילוט םוצ קוק ַא ןעמ טיג דלַאַב רעבָא

 ןָאט'ס :ךיז ןעמ טנָאמרעד ,ךעל'הבצמ יד ןעמ טהעז

 .טשינ

 -- ןעגעווטסעדנופ
 "עג ן'רעביא גידנעגניז םעווא יוזא םירוחב יד ןעהענ

 ןעּפָאה יד ןעבעל טייוו-טייוו ייז ןעשזנַאלברַאפ ,לעס
 יד ךָאנרעד ןעהענ .גרַאב-עילוט ן'רעטנוא ןוא רעדלעפ

 -ןעּפָאה יד רעביא טע'בנג'ראפ ןוא ליטש ךיוא ךעלדיימ

 ,גראב -עילוט ן'רעטנוא ךיוא רשפא ןוא רעדלעפ

 ןופ טייק רעד ןופ טיילעגנוי עניצנייא ּפָא ךיז ןעסייר

 יד ןופ רעטכעט עשידיא עניצנייא ןעדניוושראפ .םירבח
 == = -- טעשזנַאלב'מ ןוא טעשזנַאלב'מ ןוא סעט'רבח

 ןעגיד'בוט-םוי ן'פיוא ןיוש ןענערב קירוצ טמוק'מ זא

 "יא גידנעלייא ןעמ טהענ .ןערעטש עניצנייא לעמיה
 ענעפרָאװעצ ןוא ןעקאב עטמאלפעצ טימ ?עסענ ן'רעב

 טלעפאלּפ סע ואוו ,לעקירב ןעבעל ,נעװ ן'פיוא .תֹואּפ

 ן'רשכ ןופ טעװערָאהענּפָא ךעבענ זיא סָאװ ,לערעסאוו'פ

 ,ןעננוי עליואוו חרבח ייז ןעפערט -- ,םילכ ל?עיפ ױזַא

 : ךעלדיימ ןוא םירוחב עגידנעלייא יד ןענעקא ןעכאל סָאװ
 "עילוט ן'םיוא ןעועג !ל?עזעירומח !?לעזעדרומח ---
 | ! גראב

 סע יי ,בוטש רעשידיא ןייא ןיא ןעמ טרעה ךָאנרעד
 א טנייו סע יוו רערעדנא רעד ןיא ןוא רוחב ַא טעּפילכ
 ,לעריימ



 ןַאמָאר רעמשרע ןיימ

 .גנונראוו ןוא טרָאװרַאפ

 טשינ יא ןעלהעצרעד ָאד ךייא הענ ךיא סָאװ סָאד

 טרא סָאװ .עטכארטענסיוא'נא רָאנ השעמ ע'תמא ןייק
 םענענייא ןיימ טימ ןעק ךיא זַא ןעניימ טעוװ רהיא זַא ךימ

 ,תוישעמ ַאיראפ-סָאוװ-עדוי-ימ ןעטכַארטסיױא ּפָאק

 טעװ ,ןָא סיוארָאפ ךיא נָאז ,השעמ רעניזָאדרעד ןיא

 ןיא סָאד סָאװ ,עבעיל רעטשרע ןַא ןענעוו ןעלהעצרעד ךיז

 רהעז טשינ ןוא יינ רהעז טשינ ךיז-ראפ-ןוא-ןַא

 ,טנַאסערעטניא

 ,ןעבירשעג טשינ ןיוש טָאה רעו ! רעבעיל וד ,טָאנ

 ן ?עיפ יוזא ןיא טלהעצרעד ןוא ןעננוזאב ,ןעבירשאב

 ןופ ןעדיירפ יד ןוא ןעדייל יד ךעלטיּפאק ?לעיפ ױזַא

 .עבעיל רעטשרע ןייז

 ! טלַא ױזַא ןיוש ךָאד זיא טלעוו יד ןוא

 "רעד לָאמ לעיפ ױזַא טרעהעגנ ןיוש ךָאד טָאה יז ןוא

 סעבעיל ןעגעװו ,עטבעילראפ ןוא עבעיל ןעגעוו ןעלחעצ

 ןענידנע סָאװ סעבעיל ןעגעוו ,עכילקילנמוא ןוא עכילקילנ

 ךיז ןעגידנע סָאװ סענעיל ןענעוו ןוא הּפוח א טימ ךיז

 .סרעפעמריזאר ןוא ןערעװלָאװער ןוא לָאברַאק טימ

 .טרעהענ גנידצלַא סָאד ,יוזלא ,טלעוו יד ןיוש טָאה

 -ראפ ךיז טָאה עבעיל ןיימ סָאװ קילג ַא רעבָא זיא
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 טָאה טבעילעג ןוא .לענניא גירהעיפלעווצ ַא טימ ןעפָאל
 ,םירבח ףניפ ךָאנ טימ תופתושב רָאנ ,ןיילַא טשינ רע

 שרעדנא עלעּפַאק ַא ,רימ ךיז טכאד ,ןיוש זיא סָאד סָאװ
 .ןענַאמָאר ערעדנַא יד ןופ

 "רעד השעמ רעניזָאדרעד ןיא ,ָאד ךיז טעוװ ךיוא
 ולַאנ סקעז ןעלטימ ערעסָאװ טימ ןוא ױזַא יו ןעלהעצ

 עבעיל ַא ןעלעיּפש סָאװ ,ךעלנניא-רדח עשיצ
 ץרַאה םענרענייטש םוצ ןערעטנהענרעד וצ ךיז ןעכוז
 עש טרוס יז טפור'עמ סָאװ ,רעטבעילעג רעייז - ןֹופ

 .סעקשטנעה עסייוו טנָארט סָאװ ןוא

 -על עניימ ןענערָאװ ךיא ליוו ,גנולהעצרע עגיזָאדיד
 ןוא ןערהעלאב וצ קעווצ ן'טימ ןעבירשענ טשינ זיא ,רעז
 טציזאב ןַאמָאר רעד .זיא סע ןעמעוו ןעדליבוצסיוא

 ןוא ןעביוהוצפיוא ךייא טפַאשנענייא יד טשינ ךיוא

 טנייפ בָאה ךיא .ןעטלעוו ערעסעב ןיא ןעגָארטקעװַא

 בָאה ךיא .ןעביוהפיוא ייז ןוא ןעשנעמ עדמערפ ןעמענ וצ
 טָאה ןַאמָאר רעסיוועג ַא סָאװ ,ןעדיא א טנעקעג לָאמַא

 ױזַא ןעגָארטעגקעװַא ןוא ךיוה ױזַא ןעביוהעגפיוא םהיא

 ,גָאט ןעניטנייה זיב םורא םדיא טכוז בייוו ןייז זא ,טייוו
 זיא רע טסייה'ס .ָאטשינ זיא רע .ןעדנואוושרַאפ זיא רע
 ןייז ייב טשינ ןוא םייחרעד ןיא טשינ רָאנ ,ָאד ָאי
 ,רעדמערפ א ייב רָאנ ,בייוו

 .ןַאמָאר םענעגנולעג א בעילוצ ץלַא זיא סָאד ןוא

 ,ןיֵלַא ךיז ראפ רהעמ ןעבירשעג זיא ןאמָאר ןיימ

 ,ןענָאז וצ יױזַא ,זיא סע .שרעדנא ןעצימע ראפ יוװ

 ,ןעשנעמ עכילטע עשימייה ראפ ,ןַאמָאר רעשימייה ַא

 טייקנילעפענ יד רימ ןעוט ןוא ךילנעזרעּפ ךימ ןענעק סָאװ

 ,קרעוו עניימ ןעזעל ןוא

 רהיא ביוא ןוא ענעי ןופ רענייא טנעז רהיא ביוא
 רעייא ןעמענראפ וצ סָאװ טימ סרעכליב ןייק טשינ טָאה

 ,ןעצרַאה ן'פיוא גנירג ךייא זיא'ס ביוא ןוא טייצ עגידייל
 א ןופ גנוביירשאב יד טנעייל ןוא קעווא ךיז טצעז ןאד
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 ןיא סָאװ ,עבעיל א ןופ ןוא ?עדיימ ַא ןופ ןוא לעגניא
 -ראפ א ןיא ןעיצילאנ ןיא ץינרע ןעראװעג טלעיּפשענ

 ןוא םע ןענעק ןעשנעמ גינעוו סָאװ ,קעטעטש ןעפרָאװ

 .םע ןעסייוו ןעשנעמ גינעוו

 .א לעטיּפַאק

 ,טָאג ןופ תכרב א ןעמוק ףווראד געמ עס סָאװ ,לעטדעטש א

 סעטָאלב עסייוו ,רעבָאהבעיל עשינָאטאלּפ עגנוי סקעז

 -עצ סָאו לערעסאוו א ,ןעשנעט עסייוו ןוא

 סָאו ןעדיא ןוא ךיז  טלעיוּפש

 רעדלעפ ,גידנעזָאנ ןעמוווש

 ענהעש ערעדנא ןוא

 .ןעכאז

 ןהעטש טפראדַאב לָאמַא טָאה סע ואוו ,לעטעטש סָאד

 ןיילק ַא ןענַאטשעג םעד טָאטשנא זיא'ס ןוא געיוו ןיימ

 -עג טשינ ךיז טָאה עמאמ ןיימ לייוו ראפרעד ,?ירעביוק

 עניזָאד סָאד -- ,געיוו א יו ,סוסקול ַאזַא ןענינרַאפ טנעק

 ןופ לעקניו ןעפרַאװראפ ַא ןיא ץעגרע טניל ?עטעטש

 ,ןעיצילאג

 -רעד ,ָאטשינ לעטעטש ןיא זנוא ייב זיא ךייט ןייק

 סָאװ ,ל'רעסאוו ךילבלענ לָאמש א ָאד רעבָא זיא ראפ

 ןוא רענטרענךןעּפאה יד ךרוד ןעכירקוצ גירעמעלש טמוק

 סנעסופוצ םוצ זינ קעװַא ןעכילעמַאּפ ךיז טרעדנַאילש

 ןוא סיוא סע ךיז טהערד ןעטרָאד -- גרַאב ןעסייוו א ןופ

 ...ןיהואוו םשינ טסייוו 'עמ --- םלענ טרעוו

 ןוא םאזננאל ?'רעסַאו עניזָאדפָאד טכירק רעמוז

 סָאװ ,ך עלדנייטשרענוד יד טימ ךיז טלעיּפש

 טרָאד ןעמ טהעז טייצ וצ טייצ ןופ .טייב ןייז ןיא ןעגיל

 עברעוו א ךָאנ נידנעפיול ,סעקשטאק הרוש ַא ןעמיווש

 ןעמ טהעו לֵאמַא .ןעביוא ןופ טמיווש סָאװ ,לעטעלב

 א יד
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 -ארּפ סָאװ ,עקטאלק רעד ףיוא עטקיש א ןהעטש טרָאד
 טהעז לָאמא ןוא ,קינלארּפ םענרעצליח א טימ שעוו טעל
 טָאה יז סָאװ רעטסנעפ א טימ לעדיימ שידיא א ןעמ

 -עגקעװא סע טָאה ןוא סעסעיוואז יד ןופ ןעמונעגּפָארא
 ,ןעשאווסיוא רעסאוו םוצ ןעגָארט

 "נוא ןיא ךיז טפור רע -- רעסַאװ סאּפ רעניזָאדרעד

 לעטסערפ ןעטשרע םייב טרעוו -- עקיר תומוקמ ערעז

 -ניהַא זיא סע ואוו טשינ טסייוו'מ זא ,ןעריורפענסיוא

 ,ףיט טשינ יוזא ןיא ל'רעסאוו עגיזָאד סָאד .,ןעמוקעג

 ראפ וליפא --- ךילגעמנוא זיא ךיוב ן'פיוא ןעמיווש זַא

 לעטעטש ןיא זנוא ייב רהיא טפערט ראטרעד .רעדניק

 -- גידנעזַא נ ןעמיווש רָאנ ןענעק סָאװ ,ןעדיא ךס ַא

 הלילח טלָאז רהיא ןעוו ןוא ,סע טסייה ,ןעקור ן'פיוא

 עקיר רעד ןיא ױזַא ןעמיווש ייז תעב ייז וצ ןהענוצ

 םינּפ ן'טימ ןערעקרעביא ייז ןוא רענטרעג ייווצ ןעשיווצ

 ,קילנמוא עטסערג'ס ןהעשעג הלילח טלָאװ ּפָארַא

 ,ןעקָארשרעד ,ניטעמוא ,גיטָאלב ,ןיילק א זיא סע

 ןעמוק ףיוראד לָאז .עלעטעטש גיצרַאה ןוא ןעזָאלענּפָא

 םוא טָאג ןופ הללק א ןוא ,רעמוז םוא טָאנ ןופ הכרב א

 לייו ראפרעד ? רעטניוו םוא הללק א סָאװראפ .רעטניוו

 -עג רעגיטכיר רעדָא ,ןיימ ןעביוהעגנָא ךיז טָאה רעטניוו

 ןעטשרע ןיימ ןיא םירָאװ ,ןאמָאר רעטשרע רעזנוא ,טנָאז

 טנאקאב רעטעּפש לעסיבא ה"יא טעוװ ךייא יו ,ןאמָאר

 -ראּפ רעדנעלע , ןייק ןעוועג טשינ הלילח ךיא ןיב ,ןערעוו

 -עג טשינ ךיא ןיב דנעלע רעבָא ,סָאװ-סָאװ ."רעטבעיל

 ןיימ ןיא ךיז ןעבָאה ,רימ טימ ןעמַאוצ .אברדא ,ןעוו

 8---6 א טגילייטאב ,ןעסיוו ןיימ טימ ,ןאמָאר ןעטשרע

 ,ךעלציּפושז עניילק טימ עלא ,רעבָאהבעיל עשינָאטאלּפ

 עטלעזיירקענ ןוא ,ךעלעטיה ענידכעלייק ,ךעלסונרוב רעדָא

 .ףעלעשעלפ יוװ ,ךעל'האּפ

 ןעק ןעמ ביוא .לעטעטש םוצ ןהענקירוצ רימָאל רעבָא

 סע וא ,לעטֶעטש ַא ףױא ןענָאז ן ע' ת מ א ןא טימ
 יל

+ 
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 סע .לעטעטש ןיימ ףיוא ןעגָאז טָאד ןעמ ןעק ,ט ני5

 טגעװאב ןוא 017 סע .טשינ ךיז טרחיר א טני5

 ,רייחרעגידנעגיפ ,יזא ןוא ,םניפ סע  טשינ ךיז
 ןופ גרעב עכיוה ןעשיווצ ןערהָאי יד ּפֶא סע טפָאלש

 יװ ,ןעטייז עלא ןופ םורא סע ןעמענ סָאװ ,םהייל-סייוו

 .טָאג ןעקנארס א ןופ טנעה עסייוו

 יד ךיוא ןוא עטָאלב יד זיא סייוו ,גרעב יד ןענעז סייוו

 ,עסייו עכלעזא ןענעז ?עטעטש ןיא ןנוא ייב ןעשנעמ

 .ענעקָארשעצ

 טָאה ,עקיר ךיז טפור סָאװ ,לירעפַאװ עכילמענ סָאד

 ןופ ךיז טלעיּפשעצ עס זא ,עבט א תולעמ עלא וצ ךָאנ
 טביוה סע ןעוו גנילהירפ ביֹוהנֶא טרפב -- טייצ וצ טייצ

 יו ,נרעב יד רעביא ןעפיול טמענ'פ ןוא ןעצלעמש וצ ןָא

 עקיר יד ךיז טלעיּפשעצ ןאד .ןערעדָא עטנעפעעג ןופ

 יז ןוא ןעמרוטש ,ןעשיור ,ןעכָאק ,ןעדיז ןָא טביוה ןוא

 ןעק ןעמ ןא ,ףיט יוזא -- רועיש א ןהֶָא ףיט טרעוו

 .ךיֹוב ן'םיוא ןעמיווש ראנָאז ןיוש

 ,פעטעטש ןיימ ןופ גנוביירשאב עצרוק ַא זיא סָאד טָא

 ןוא טפָאלש ןוא ,גרעביךלַאק יד ןעשיווצ טניל סָאװ

 עוַאק ןופ ,רעטוּפ טימ טיורב ןופ םולח םעד -- ט'מולח

 ןענעז סָאװ ,ןעכַאז עניד'לבה ערעדנַא ןוא ענעטעמס טימ

 רַאֿפ טכעלש טשינרָאנ ןוא ,ענידלעטעטשניילס ראפ טוג

 .ןעשנעמ עשיטאטש-םיורג

 רעזנוא ךָאנ טנַאמראפ גרעב עסייוו יד ץוח א

 סָאד ןענָאמראפ ךעלטעטש ערעדנא סָאװ סעּפע לעטעטש

 ,רעניטכעמלא טָאג .רעדלעפנעּפָאה יד ;וניהד --- טשינ

 ןיא רעכעליזָאנ עניימ ךָאנ טלעציק יו ! רעיירטעג טָאנ

 ן'טימ טשימענ ,ןעּפָאה יד ןופ טפוד רעד טנעמָאמ ם ע ד

 ןופ ןוא דרע עסייווץראווש ןוא ךלאק ןעשירפ ןופ חיר

 ,סענילאק ןוא תונעשוה ןוא ףךעלמיוב-עברעוו עגנוי

 .ןעיצילאג ןיא ?עטעטש גיטָאלב ,בעיל ,ןחעש
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 .ב לעטיּפאק

 ןערעל ןוא ןיירַא רדח ןיא העג ךיא .קעווַא טרחָאפ עטַאט ןיימ

 ךוא ַא -- רעמכעש םיוח 'ר ,לובלעק א ןעזָאלבנָא ךיז

 טגָאלש ןוא רעסאוו-לארענומ טקנורט סָאוװ

 -- שטַאּפ-לעּפָאט רעד ,םידימלת יד

 ,גנודניפרע ס'םייח 'ר

 ןוא אקירעמַא ןייק ןערהָאפענקעװא זיא עטַאט ןיימ

 טהעטשראפ ? ךיא ןוא .טנייוואב םהיא טָאה עמאמ ןיימ

 רעד ןופ רעכעה ךָאנ ןוא .טנייוועג ךיוא בָאה ךיא ךיז

 ןעצנאג םעד .לוק ןערעניטפערק א ףיוא ןוא ןעמאמ

 -ענ רימ ןעבָאה ,ןערהָאפּפָא ןייז ראט ,טכַאנוצ-תבש

 ןעבָאה ןַאד ןוא .עמַאמ עבעיל ןיימ ןוא ךיא --- טנייוו

 ,סענעדיא ןוא ןעדיא עסאמ א טימ םענייאניא ,םהיא רימ

 עטאט רעד זיא ןאד ןוא .עקטאנָאר רעד זיב טיילנאבסיורא

 ,ןיינ .רעווש ױזַא ןערָאװעג זיא ץרַאה ןיימ ןוא קעווַא

 סעּפע .רעדעפ ַא יװ גנירנ .טכייל רָאנ ,רעווש טשינ

 -סױרַא קנילפ ױזַא ,ןעסירעגסױרַא ןעטרָאד ןופ ןעמ טָאה

 ןהֶא לעגניא ַא ןעגנַאגעגמורַא ןיב ךיא ןוא ,ןעטירעג

 ,ץרַאה ַא

 ?ץראה א ןהֶא לעגניא א ןהעזענ ןיוש רהיא טָאה
 ןעמאמ רעד טימ ןעציז ךיא געלפ ןָא טלָאמעד ןופ

 ,עיצַאניּפָארּפ רעד רעטניה לענרעב ןענידנעטַאש םעד ףיוא

 .ןעקנעב ןוא לעמיה ןענידייל ןעסיורג ן'פיוא ןעקוק

 סייוו ךיא -- רָאנ ,טקנעבעג טָאה ץר א ה 'ס טינ

 | ,סָאװ טשינ ןיילא

 ףיוא ןעקוק ןוא ןעציז ןופ דעימ ןערעוו נעלפ ךיא זַא

 ןערעקסיוא ךיז ךיא געלפ ,לעמיה ןעטייוו ןעגידייפ םעד

 סָאװ סעקצַאצ-דלעפ יד ןעּפוצ ,דרע'רד וצ םינּפ ן'טימ

 עסייוו יד טּפוצעג -- לעגרעב ן'פיוא ןעסקַאוװעג ןעבָאה

 ,ייווצ ,סנייא : טלחעצענ ,ּפָאנק ןעלעג םעד ןופ ךעלרעדעפ
 ,טקנעבעג --- ןוא טרעדנוה ,יירד
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 יו רחעמ טשינ ןעוועג טלא ךיא ןיב ןעצנאג ןיא ןוא

 .רהָאי עננוי ףלעווצ

 א ט סקס נ עב עכנ סי א .רעמוז רעד קעווא זיא

 ! רעמוז

 'ר ֹוצ ןעבענענּפָא עמאמ יד ךימ טָאה רעטניוו וצ

 "יווַצ ,רדח ןעסיורג א ןיא --- ןיירא רדח ןיא טחוש םייח

 -עג ןוא .ןעוועג ןיב ןיילא ךיא יו ,ךעלנגיא עסיורג ןעש

 א לעבלעק א ןעזָאלבוצנָא יוזא יו ,רימ ןעבָאה טנערעל

 יזא יװ ,ףלה א ןעהיצוצּפא יוזא יו ,סנעטכָאשעג

 סָאד טָאה ןיצ'יבר יד סָאװ ,ןעראב עטנעקירטענ ןעסע וצ

 -ָאה טעלַא ,סעלא .םעדיוב ן'טיוא ּפָאט ַא ןיא ןעטלַאהַאב

 םעד ץוח א ."ריש , םעד ץוח א ,טנערעלענ רימ ןעב

 טימ ,"ך"ש , ךעלקיטש עכילטע יד ץוח א ןוא "רמאל ,

 ןנוא ןיא ןוא טעװעליּפעג זניא טָאד יבר רעד עכלעוו

 ,רלאווג טימ טעמכ טּפוטשענ

 "עג א ןיא ,לעדיא גירדינ א ןעוועג זיא טחוש םייח

 "קאווענּפָארא זיא טָאװ לעדרעב א טימ ,טאלאכ ןעטמילב

 טעמכ עדרָאמ ץיּפש יד ןעזָאלענ ןוא ,סעצנַאװ יד ןופ ןעס

 ליצמו רמוש טָאג לָאז -- רעזייב א ןוא .טלאנעגסיוא יו
 לעטרָאפ א טאהענ רע טָאה סעכ ןיא ןיירא רע זיא .ןייז

 וצ רעדָא ,ןעמטזצ פינק א טימ שטַאּפ ַא ןעבענ וצ

 סופ ן'טימ ןעפערט ריד ןוא שיט ן'רעטניה קירב א ןעבעג

 -ענ טשינ בָאה ךיא סָאװ קילג א) ןיירא ץראה ןיא ךיילג

 רעד ריד רע טָאה טשינ זא רעדָא ,(!ץראה ןייק טאה
 ,םיפלח ןופ לעטכַאש ַא טימ ּפָאק ן'רעביא טגנַאל

 רעטעּפש בָאה ךיא יו ,טייקטכעלש ןייז ,סעכ ןייז

 "אנ רעטכעלש א ןופ יוזא טינ ןעמוקעג זיא ,ןענומענסיוא

 "עג ךיא בָאה היאר א .גנואיידראפ רעטכעלש ַא ןופ יו רוט

 ןופ רעסאוו ןעקנירט לָאמ עלא טנעלפ רע זא  טָאה

 "עג רע טָאה :ױזַא ןעוועג זיא ,לעדורּפש דָאב-םיראוו

 ,ףסח טימ ןעוועג ןיא ןעקנירט וצ רעסאוו-לעדורּפש טאה

 רעשעלפ יד ןופ רעסאוו טָאד ןעגנאגענסיוא רעבָא זיא

 .ןעבעל ן'טימ רעכיז ןעוועג טינ ןעמ זיא



 ןטוועג זיא םייח 'ר יבר רעזנוא טָאװ םעד ץָארט רעבָא

 טאהעג בעיל ןעגעווטסעדנופ םחיא רימ ןעבָאה ,רעזייב א

 ,ראפרעד טאהעג בעיל .םהיא ףיוא ץלָאטש ןעוועג ןוא

 ץינרע בוטש ןופ ןעפורקעווא טפָא םהיא טגעלפ ןעמ סָאװ

 ףיוא ןיירא ףרָאד ןיא רָאנ רעדָא ,לעקיטש א ן'טחש וצ

 רהעז טשינ ךילריטאנ טָאה עטצעל סָאד) ,ייוצ-נָאט א

 'ר לייוו ,רַאפרעד ןעוועג ץלָאטש ןוא (טריסַאּפ טּפָא

 ןיא רמלמ רעטסעב רעד סלא טנאקאב ןעוועג זיא םייח

 "צעל םעד טימ .,לעציח רעטסערג רעד ןוא .לעטעטש

 -ראמ עליטש ע'תמא יו ,טסיורגעג ךיז רימ ןעבָאה ןעט

 ,רעריט

 יג לעטיּפַאק

 וו ןוא ,סעפשטינעה טימ לעדיומ ַא .,טבעילראפ ןיב ךיא

 ,עּבעול וצ חלוגס א --- לעקעלג ן'פווא ןעגנולק ? ןהעש

 ? ןעמ טוט סָאװ ? טשינ רשפא ןוא

 .ןעשטרוס ןיא טבעילראפ ךיז ךיא בָאח

 ? עשטרוס ןעוועג זיא רעוו

 עלעדיימ א ןעווענ זיא ,על'חרש רעדָא ,עשטרוס יד

 -ָאלב א ,ךיש יד ףיוא ?עפאנק עכיוה טימ ,14 רהֶאי א ןופ

 "עה ןענָארטעג טָאה ןוא רָאה יד ןיא עננעטס עה
 ,רעמוז ייס ,רעטניוו ייס ,סעקשטינ

 טמיטשאב ךיא בָאה סָאד ?ןהעש ןעוועג יז זיא

 ,טסייה ןהעש ? ןהעש טסייה סָאװ .ןענָאז טנעקעג טשינ

 ס'רָאסעסַָאּפ םעד יו ,םינּפ שיצירּפ סייוו א טָאה'מ זא

 סייוו ןייק טאהעג טשינ אקוד רעבָא טָאה יז .רעטכָאט
 -- ,סלופ א ,סנידכעלייק א ,סטיור א רָאנ ,םינּפ

 ,ענהעש א יז זיא יצ טסואוועג טשינ ךיא בָאה
 "ענ יז טָאה סעקשטינעה ,ןהעש טשינ יצ ,ןהעש רָאנ

 -ענ זיא סָאד ןוא---םעקשטמינעה עשיצירּפ עסייוו ,ןענָארט
 ךיא ןוא ,ןעבעילראפ רהיא ןיא ךיז לָאז ךיא גונעג ןעוו
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 -ןאפ רעוש .טבעילראפ רהיא ןיא עקאט ךיז בָאה

 "ראפ ךילברעטשמוא .,טבעילראפ ךילברעטש .טכעיל

 ײולג קיטש א ןערָאװעג ןיא המשנ עצנאנ ןיימ .טבעיל

 ןוא טנערבעג טָאה רעייפ עניזָאד סָאד ןוא ,רעייפ גידנעה

 זיא ןוא רבדמ רעד ןיא םיוב-ןערָאד רעד יו ,טנערכעג

 ,לֹוש ןיא ,טכאנ ןוא גָאט .ןערָאװעג טנערבראפ טשינ

 רָאנ ךיא נעלפ ,זיולק ןיא ןוא םייח רעד ןיא ,רדח ןיא יו

 -שטינעה ס'עשטרוס ןופ ןוא ןעשטרוס ןופ ןעטכארט

 .סעק

 ?לוש יד

 טייו טשינ עלָאקש עשיליוּפ יד ןעוועג זיא סָאד

 ןיא ריס יו ךיג יוזא .גנוניואוו ס'עשטרופ ןופ עקאט
 -על טשינ ךיא ןָאק ן'עשטרוס ןהֶא זא ,ןערָאװעג רָאלק

 ךיא בָאה -- טלעוװ ןייק טשינ טלעוו ןיימ זיא ,ןעב
 -ראפ .ןיירא עלָאקש ןיא ןהעגנ רעגיסיילפ ןעביוהעגנָא

 ןעלעטשּפָא ךיז ךיא געלפ ,זיוה ס'עשטרוס גידנעהענייב
 ןוא רעטסנעפ ס'עשטרופ ףיוא ןוט קוק א ,ענר א הףיוא

 ,דיירפ טימ ץראח ?ופ א טימ ,ןעמיולטנא

 ילוש ןיימ ןעטעבענ ךיא בָאה ?עסיבא רעטעּפש

 ןעגרָאמהירפ ןעדעי ןעמוק ןעזָאל ךימ לָאז רע זא ,רערעל

 .סע טסייה ,ןעגנילק --- "עלָאקש ַאד , ?עקעלג'ס ןעהיצ

 עשטרוס טעװ רעמָאט זא ,ןעוועג !יא ןופרעד םעט רעד

 -ייא גָאטראפ יוזא העטש ךיא יו ןדעז ךימ ןוא ןעמוקנא

 יז טעוו ,קָאלנ-לוש ןופ לעקירטש סָאד היצ ןוא ןיילא רענ

 לעגניא טושּפ ןייק טשינ ןיב ךיא זא ןענעקרענא ןעזומ

 .רובכ ןעבענּפָא ןעמ ףראד ךעלגניא עכלעזא זא ןוא

 ןעניוועג וצ ןהעז ןעמ ףראד .ןעריטקעּפסער ןעמ ףראד

 ,ךיז ראפ

 ייב יו .גנונּפָאר ןיימ ןעוועג זיא טסיזמוא רעבָא

 עניימ ןופ בור'ס ןענעז עטכבעילראפ עכילקילנמוא עלא

 רעסייה רעד ףיוא יינש יוװ ןערָאװעג ןענורעצ רענעלּפ

 ייווצ ןופ ךשמ א ?לעקעלג'ס יוזא גידנעהיצּפָא ןוא ,ןוז
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 גידנעקרעמאב טשינ ןוא ,סיוא גָאט ןוא ןייא גָאט םישדח
 ,רימ וצ ןעגנוהיצאב ט'עשטרוס ןיא גנורעדנע םֹוׁש ןייק

 ןיירא עלָאקש ןיא ןעננילק ןופ זא ,ןעסָאלשאב ךיא בָאה
 ערעסעב ןעכוז ףראד ןעמ זא ןוא ןייז טשינ רָאג טעוװ
 .ץראה ס'עשטרוס ןעכיירגרעח וצ יוזא יו ,ןעלטרָאפ

 .ד לעטיּפאק

 עלעשעה חוק ַא יו ךיז טעקצוד סָאװ לעגנוא ַא עלעשעח

 סקעז ,גנורעלקרע ןַא ךאמ --- ךיא ןוא ךעלעפוופ טכַאמ

 עשינָאטַאלּפ ,לעדוימ ןווא ןוא ךעלגנוא

 .ןעסעומש עשינָאטַאלּפ ןוא סעבעול

 .ךיוא ךיז עקצוד ךיא

 ןיא טחוש םייח 'ר ייב םידימלת סקעז יד ןעשיווצ

 -עה .עלעשעה ןעמָאנ ן'טימ רענייא ןעוועג זיא ,רדח

 א ןוא סניילק א ,לענניא גידווערדָאי א ןעוועג זיא עלעש

 וצ עבט א טאהענ טָאה ןוא ?עקירוועוװ א יו סגידווערחיר

 רע זיא םעד ץוח א .,הוק א יװ ּפָאק ן'טימ ךיז ןעקצוד

 טשינ םהיא טָאה ןעמ ואו .גנוי א קיזמ א ןעוועג

 -סיוא זיא רע ואוו ןוא ןעסקאווענסיוא רע זיא טעעזעג

 ּפעלק ןעבעגעג -- ןעטינשעג םהיא ןעמ טָאװ ,ןעסקאוועג

 טכארטאב זיא ן'עלעשעה ןענָאלש םירָאװ .סע טסייה
 םעד טסייו טָאג שטָאכ .חוצמ א יו טעמכ ןערָאװעג

 א ןעװעג ךעבענ זיא עלעשעה רעגיזָאד רעד זא ,תמא

 -אמ וצ ףיוא רעטסיימ רעטיורג א ןוא ?לענניא ליואוו ץנאג

 טימ ךיא ,ךעלנייווצ ענעברעוו ןופ ךעלעפייפ ענירג ןעכ
 סָאװ סָאד .ןעווענ טעדניירפאב טוג ןענעז ןעלעשעה
 ,ןעסָארדראפ ךילריטאנ ךימ טָאה טעקצודעגנ ךיז טָאה רע
 ,ראפרעד רהעמ רָאנ ,ןוטעג העוו טָאה'ס לייוו יוזא טשינ

 טסאּפ עס ,?לעגניא ארמנ א ראפ ןהעש טשינ זיא'ס סָאװ
 טניואווענוצ וצרעד ךיז ךיא בָאה רעטעּפש רעבָא .טשינ

 ךיוא ןוא ּפָאק ן'טימ ךיוא .ןעקצודקירוצ ןעמונעג ןוא
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 יוזא ,ןעננוהיצאב ערעזנוא ןענעז טימרעד ןוא הוק א יו

 .ןערָאװעג טכיילגעגסיוט ,ןענָאז וצ
 ?ָאמנייא ךיא כָאה ץעלעשעה ןעניזָאד םעד טָא ןוא

 ןעננאגענמוא ןענעז רימ תעב ,טכנאנייב םענהעש א ןיא
 ,ףךעלעפייפ ףיוא סעקטורפ טכוזעג ןוא ?ערעסאוו םייב
 םעד ,ןערעטיב םעד ,ןערעווש םעד .דוס םעד טעיורטראפ
 א לעיּפש ףךיא ןא ,המשנ ןיימ ןופ רוס ןעכילגערטרעמוא

 .'עשטרוס טימ עבעיל
 ן-עג עקורמ א ,טרעהענטיוא ןייפ ךימ טָאה עלעשעה

 ,רעד ןיא םתס פאק ן'טימ קצוד א ןעבעגעג ,דיירפ ןופ ןומ

 .טניימ סָאװ זא ...זא ,ןעפורעגּפָא ךיז ןוא ןיירא טלעוו
 ,-ליגביילג טשינ ףיוא ןיילא רהיא וצ ןיא רע זא ? דהיא
 ,רהיא טימ רע טעװ ,ןערעוו סיורג טעװ רע זא ןוא .גיט
 ,ןיילא רע רָאנ טשינ ,רחעמ ךאנ .עבעיל א ןעלעימש

 ןעלעו רדח ס'רעטכעש םייח 'ר ןופ ךעלנניא עלא רָאנ

 .על א -- עבעיל א ןעלעיּפש רהיא טימ

 .-וא יא סעּפע ןערָאוועג ריס זיא דייר יד טרעהיעד
 ,ןוט וצ סָאװ גידנעסיוו טשינ ןוא ךילחערמ יא ,גיטעמ
 ,א ךיא ןוא הֹוק א יװ טעקורמעצ ךיוא ךיז ךיא בָאה

 .יֵזא םתס .ּפָאק ן'טימ ןוטעג עקצוד

 עא 27

 .ה לעטיּפאק

 ס'עשטרוס ?  וזַא וו ,ָאו בווא ? טבעילראפ רימ ןענעז

 --- ןוא המשנ וד רהוא ןעטיה רומ .,לעמיוב-ןעמוולפ

 רעמוב זוא'פ

 עסייוו יד םהיא טימ ןוא ןעמוקעגנָא זיא רעטניוו רעד

 ןהענ-םייהא סָאד ןוא סענרעטנאל יד ייז טימ ןוא ..טכענ

 ןא טכאנ עטונ א ּפָאהיּפָאה ןענניז סָאד ןוא רדח ןופ

 קסשח רעד ןוא ,ךיז ןעשמילנ סָאד ןוא ,ךיז ןעלטילש סָאד

 סאו ,סםעשיטסאטנאפ ,סענענושמ ,סעדליוו טעּפע ןוט וצ

 ,עננאל יד ןיא ךעלנניא עניטפערק ,עטנוזעג םורא טּפאכ
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 -עטש ןעפרָאװראפ א ןיא טכענ עסייוו ,עדליוו ,עשירפ
 | ,גרעב-ךלאק עסייוו ןעשיווצ ,לעט

 -- לייורעד זיא ןעלעיּפש-עבעיל ןיימ ןופ דוס רעד

 ענירביא יד וצ ןענורעגרעבירא -- ןעלעשעה ךרוד
 סנייא ןעדנובראפ רעננע ןנוא טָאהװ סָאד ןוא םירבח
 ריס ןעבָאה ןייווכעלסיב זייווכעלסיב .ערעדנא'ס טימ
 זיאס ןוא רעצרעה ערעזנוא טלהעצרעדסיוא עלא ךיז

 ןעלָאז ריס ןא  ,ןערָאװעג ןעסָאלשאב זנוא ןעשיווצ

 טעו ,םענייאנא עלא ,תופתושב עבעיל יד ןעלעיּפש

 רענייק ,ןעגָאוסױא טשינ טעוװ רענייק זא ,רערעכיז ןייז
 : .ןעלהעצרעד טשינ טעוװ

 טהענ טייוו יו ?רענעלּפ ערעזנוא ןענעז סָאװ רעבָא

 ראפ סָאװ ןוא ? רימ ןעבעיל יוזא יו ? עבעיל רעזנוא

 ןעבָאה סָאד ?ןעמעננָא עבעיל רעזנוא לָאז ןעמרָאפ א

 ןענעו ט'הגאד'ענ טשינ ךיוא ןוא טסואווענ טשינ רימ
 א ןעלעיּפש רימ זא ,גונעג ןעוועג זיא זנוא ראפ .םעד

 ,םענייאניא עלא ןעשטרוס םימ עבעיל עליטש

 ןערעלק רימ ןוא ,ר ח י א ןופ ןעדייר רימ ןוא ,אתורבח

 ןענעוװ תומולח עדליוו ןע'מולח ןוא רה יא  ןענעוו

 .טלעוו יד יו טונ זנוא זיא'ס ןוא ר הי א

 טייצ רעד ךרוד .ןעכָאװ 4 זיב 8 א קעווא ןענעז יוזא
 -ערד ךיז ןעמאזוצ עלא ןוא רעדנוזאב רעדעי רימ ןענעלפ

 .בוטש ס'עשטרופ ןופ רעטסנעפ יד ייבראפ טכאנ ייב ןעה
 ןוא ,ץאק ס'עשטרוס -- ץאק יד טעקואימ'ס יוװ טרעהעג

 ןיא לעמיווב א טשיור'ס יװ טרעהעג ,ךילקילנ ןעוועג
 .-קילג ןעוועג ןוא ,לעמיוב-ןעמיולפ ס'עשטרוס --- לעטרעג

 .רעביא לעמיה ןופ ןערעטש א טלאפ'ס יו ןהעזעג .ךעֿל
 : ןערָאװעג ןוא ,ןערעטש ט'עשטרופ -- בוטש ס'עשטרופ
 .-רעביא ןוא טרעביפעג רימ ןעבָאה יוזא ןוא .גיטעמוא
 ןעועג ןענעז סָאו ,ןעלהיפעג ענעדישראפ טרעביפעג

 יד ףיוא טכענ עסייוו יד יוװ ,דנעקערשרעד ןוא דמערט
 סע ךיז טעװ סאו טימ טסואוועג טשינ ןוא ,גרעב-ײןלאק
 ,ןענידנע סע ךיז טעוו סאוו טימ ,ןעביוהנָא
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 .ו לעטיּפאק

 מָאד ןוא הפיּפא עכיורג ַא ,ךעלגנוא עגנוו ןוא טכענ עשורפ

 ןוא ץנאולא ןא ןעטולש רומ ,על'תפוסא עניילק

 רעד .תוצוצ ייב ןערעוש ןוא עבעיל

 ןוא ,ט'המתח'ראפ דוס רעכילקערש

 ךיורק טימ -- ןעביורשעגנָא

 טשיוװעגּפָא --- ןאד ןוא

 ,לעברַא יד טימ

 -ורעוואז עקראטש ךיז-ןעלעטש ןעניוהעגנָא ןעבָאה'פ

 -עלעג ןענעז ךעלזייה יד ןופ רעכעדיורטש יד ףיוא .םעכ

 -עג נאטייב ןעבָאה סָאוו ,יינש ןופ ןעקעד ערעווש ןעג

 טכאנייב ןוא ,ןוזרעטניו רעטלאק רעד ןעגעג טרעמילפ

 עצנאג סָאד .םטכער סעּפע יװ ,לעמיה ןעגענ טלעקניפעג

 א ןיא .ערָאנ א ןיא ןעכָארקראפ יו ךיז זיא לעטעטש

 ענייז ןופ ןעּפירקס סָאד זיולב ןעמ טָאה ,ןעגנאגעג שנעמ

 -עננָא סעּפע ןעמ טָאה ןיילא םהיא ןוא טרעהעג םירט

 שנעפמ רעדמערפ א .ןעטעשזנַאלבראפ א יוװ טקוק

 -נָאלב ,ליומ םורא ,זלאה םורא קעילאש ןעסיורג א טימ

 ,סיוא-טלעוו ןייא-טלעוו ,ךיז טכאד ,טעשז

 --- ןייר ץילב ןוא שירפ ןוא טייוו ןעוועג זיא סעלא

 -וראנ סקעז ןופ רעצרעה יד .רעצרעה ערעזנוא יו יוזא

 .'עשטרוס א תופתושב ןעבעיל סָאװ ,ךעלנניא עש

 ןעוועג זיא זיולק ןיא ןעוו ,טכאנ אזא ןיא לָאמנייא

 עשילהק ןענעװ הפיסא עניטלעמוט עסיורג א סיּפע

 ןענעז --- ,טייל עמירֶא ראפ ץלָאד ,ךיז טכוד --- םינינע

 "ניה ץיגרע ןעמוקענפיונוצ ךיז ךעלגניא רדח סקעז רימ

 -קעווא ךיז ,זיולק ןופ קנארש-םירפס רעסיורג רעד רעט

 ןענאטשעג זיא עכלעוו ,אסכ ס'איבנה-והילא ףיוא טצעזעג

 ןופ ריטיזָאלג יד טכאמענפיוא ןעבענאד ןוא ,גידייל

 ןעלעטשראפ וצ ?עסיב א ךיז טימרעד ,רעמלא ןעסיורנ

 ןעמונעגסיורא רימ ןעבָאה ןעטרָאד ןוא ,םלוע םעד ראפ
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 עגידנעפאלק טימ ןוא ךעלקעדיצבייל יד ןופ תיציצ יד
 -אב םעד טימ ןוא ,רעכערבראפ עסיורג יו ,רעצרעה

 רימ ןעבָאה ,הריבע עסיורג א ןהענאב רימ זא ןייזטסואוו

 טימ עבעיל א ןעליּפש רימ זא תיציצ ייב ןערָאװשעג עלא

 יד זא ןעכאמ וצ ידכ ןוא ,ןעשטרוס רעזנוא ,ןעשטרוס

 ןעבָאה ,טייקכילטנעפע רעד ןיא סיורא טשינ לָאז ךאז

 ןעטלאהעגּפָא ןיא סָאװ הפיסא רעניילק רעזנוא ףיוא רימ
 -ער וצ ןעסָאלשאב הפיסא רעסיורג רעד ףיוא ןערָאװעג

 סָאװ ,יז א ןענעו טשינ ,רה יא ןענעוו טשינ ןעד

 סלא ןעמָאנ רעזנוא ףיוא דשח א ןעפראוו ןָאק סָאד

 יו רָאנ ,עמאמ-עטאט ןענלָאפ סָאװ ,ךעלנניא עכילרהע

 ןעניטסעפאב וצ רהעמ ךָאנ ידכ ןוא רע ןא ןענעו

 רעדעי זא ,ןעסָאלשאב ךיֹוא רימ ןעבָאה ,דנוב רעזנוא

 רעד ףיוא ןעביירשנָא דיירק ?עקיטש א טימ לָאז זנוא ןופ

 ןופ תוא ןא רעמלא-םירפס ןופ טנאוו ןופ טייז רעקניכ

 סקעז ,ןעמָאנ -- רה יא ןופ טסייה סָאד -- ןייז

 רימ ןעבָאה עטבעילראפ סקעז ,ךעלנניא סקעז ,תויתוא

 יו רעצרעה ענידרעטיצ טימ ןוא טכרופרהע סיורג טימ

 -ירשעגפיוא ,הריבע עטסערג יד ןעננאנאב ןעטכָאװ רימ

 רעד ףיוא ,ע - ש - ט - ר - ו - ס ןעמָאנ םעד ןענ

 ןע'םולח ןעגנאגעג םייהא ןוא טשיװעגּפָא קירוצ ,טנאוו

 ,תומולח

 .ז לעטיּפאק

 -אב רומ --- גיטעמוא טרעוװ סע --- סעקראּפ ךָאנ טהעג יו
 לעכיב השעמ א --- סרוק א ןעמענ ןעסולש

 ,טשונ טפלעה'ס רעבָא

 ם ח יא וצ ןערעטנהענרעד ךיז ןעלָאז רימ יוזא יוװ
 ןענאטשעג רדסכ זנוא זיא סָאװ ,ענארפ א ןערָאװעג זיא

 ןערָאװעג גָאט וצ גָאט ןופ זיא עשטרוס .ןעגיוא יד ראפ
 טהעג סָטו הנבל א יװ .רע'בושח ,רעבעיפ ,רענהעש
 ןיא ןעננאגעגפיוא יז זיא ,לעמיה ןיא רעכעה ץלא ףיוא
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 ןעדעי ,רענעטנאילירב ,רערעטיול ,רעסערג -- ןוימד ןיימ
 םעד ףיוא ןעמוקפיונוצ ךיז רימ ןעגעלפ גָאט ןעבעיל
 -םירפס רעד רעטניה ,ץאלּפ ןעגילייה זנוא ראפ ,ןעבלעז
 .ןעשטרוס ןעגעו ןעטכיראב ןעבעגּפא ךיז ןוא קנארש
 ?עשיומ .ןעמַאמ רעד טימ ןהעג ןעהעזעג יז טָאה עלעשעה
 -שטינעה יד טיס --- טשטָאּפ רעד ףיוא טנעגענאב יז טָאה
 רעקעג םוצ גידנעהעג ןעהעזעג יז טָאה לעווייפ ןוא ,סעק
 ןוא סע טסייה לעמעז עשיצירפ -- סעקראּפ ךָאנ
 -ענ עלא יד רעבָא .נָאט ןעדעי .גָאט ןעדעי ,רדסכ יוזא
 ,טייסניבראפ רעייז ןעּפעשסיוא ןעמונעג ןעבָאה ןעטכיש
 עבלעזיד גָאט ןעדעי .ןעוועג טשינ זיא סעיינ ןייק .ןח רעייז
 סארטש ן'פיוא רעיצאּפש א טכאנ עדעי .הפיסא עניילק

 ,םייחא קירוצ ןוא זיוה רהיא ןעבעל עטָאלב רעסייוו טיפ

 טלעיּפשענ ןעד סָאד טסייה ? תילכת רעד ןייז טעוװ סָאוװ

 לעכיב-ןאמָאר א ןעפיוק ןעמ זָאל ,אברדא ? עבעיל א
 ,ןהעז ןוא

 לעכיב-ןאמָאר א ןעפיוק : ןעבילבעג יקאט זיא יוזא
 ,ןעקוקכָאנ ןוא

 .ח לעטיּפַאק

 סָאװ ןידלעה א ,אגיװדַאי --- לעקיּפינק ן'טימ דיא רעד

 רהָאי עטוג ודלא וצ זוא ןוא סעקשטינעה טגָארט

 ןעבוולגראפ יז ןעמ ןָאק וצ --- ןיפעיוג א

 ? ן'עשטרופ רעזנוא וצ

 רעד זנוא ייב ךיז טפור ר ענ ע ר טז ע ק א 9 רעד
 ,ךילרעשטנעב ,תונוחת ,ךעלכיב-השעמ קאפ ן'טימס דיא

 ןיא זנוא וצ טמוק ךיא רעד .ךעלמירפס ערעדנא ןוא

 יו ץעגרע ןופ ּפָארַא טלַאפ .טייצ וצ טייצ ןופ ?עטעטש
 ףיז רע טביילקראפ ,רע'זנורב א רעטלאק אזא יינש א

 םעניילק א ןופ סיורא טמענ ,שיט ןעננאל א ףיוא ךיילנ
 ןופ לעקיּפינק םיור א ןוא טיורב ץראווש א ?עקעּפ
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 ףיורא ייז טקעטש ,ךעלעטפער עניילק טדיינש ,ענעשעק
 ןוא ץלאז טימ קאמשעג ייז טישאב ,לעגנילק ץיּפש ן'םיוא
 ןיירא ל?ליומ ןעסיורג ,ןעצראווש ןיא ניצנוק ייז טמראוו

 ,גינעוו רע טדער ןעדער ,דרָאב טימ טקעדראפ זיא סָאװ
 ?סָאד טס ָאק סָאוו םהיא טגערפ לענניא א זא רָאנ

 סָאד -- סרעצהארג םעיינ ןהעצפופ : רע טרעפטנע
 -יירג עיינ ןהעצ רעדָא ,סרעציירגנ עיינ ןחעצפופ טסייה
 א טימ קעווא טביירט ןוא ,חקמ םעד גילדעוו ,סרעצ
 ךיז ידכ ,ךיז ןעבעל גידנעטש טלאה רע סָאװ ,עלעקטורּפ
 ;ךייר ןערָאּפשוצנייא

 ןעוו ,רימ ןעבָאה ,רעגערט-ןעקאּפ ןעניזָאד םעד ייב
 -נאהעגנייא ןיירא ?עטדעטש ןיא ןעמוקעג ךילדנע זיא רע

 ןהעצ ראפ ,"אבאילעשז, ל?עכיב-ןאמָאר סָאד טלעד

 -כָאנ קראטש ,טקוקענכָאנ ןעבָאה רימ ןוא רעציירג
 רעד טימ טצפיזענ ,לָאמ עכילטע סע ןעזעלעג ,טקוקעג

 -נוא ןא ןעוועג ךיבענ זיא עכלעוו ,אניוודאי רעדנעלע
 דלעה רעד תעב ןערערט טימ טנייוועג .ןיפערג עכילקילנ

 -נוא ףיוא רעפטנע ןייק רעבָא ,ןעפרָאװעגנקעװא יז טָאה
 עגיצנייא יד .ןעבענענ טשינ סָאד טָאה עגארפ רעז

 "נוא רעד ןוא ןעשטרוס רעזנוא ןעשיווצ טייקכילנהע
 -ָאה עדייב סָאװ ןעוועג זיא אניוודאי ןיפערג רעכילקילנ

 -סָאװ וט .טשינרָאנ רהעמ .סעקשטינעה ןענָארטעג ןעב
 ? ןופרעד ןענרעל ןעמ ןָאק עשז

 ,ןאלּפ א וצ טכארטרעד ךָאד ךיז ןעבָאה רימ רעבָא

 ,לעטיּפאק ןעניטפניק ןיא ןהעז טעוװ רהיא יו

 .ט לעטיּפאק

 א ןוא ןעטנעמולּפמָאק עמרעקוצעג --- ןאלּפ רעסוורג רעד
 ? םוכלוהה ימו ימ --- לעקעּפ

 ,ןאלמ רע'טושפ א ןעועג זיא רעכלעוו ,ןאלּפ רעד
 אב רעזנוא ןופ ןעריהעג םעד ןיא ןערָאװעג ןעריובעג זיא
 :םָאװ טָא ןיא רע זיא ןענאמשאב ןוא ןעלעשעה ןעטבעיכ

 פעטדעטש ןיא דירי א ןייז טעװ םורא ןעכָאװ ףניפ ןיא

 ,רעקעביךיקעל רעד ,קינרעקוצ רעד ןערהאפוצ ןעמוק טעו
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 הע לעיפיוו רעדעי .דלעג ןערָאּפשּפָא לייוורעד ןעלעוו רימ
 ןעביג סעמאמ יד טָאװ סרעציירנ יד ןופ ?עסיב א .ןָאק
 רעד זא ןוא ןעיירעשאנ ןופ לעסיב א ,תודועס-רדח ףיוא
 -רעקוצ עלעקעּפ א ןעפיוק רימ ןעלעוו ןעמוק טעוו רעקעב

 ,ם ה יא וצ ןעקישּפָא סע ןוא עשיצירּפ יד ןופ --- סעק

 | ,טניימ ןעמ סָאװ ןהעטשראפ רע טעוו

 ! ננאל יו ,יוא ,ןעכָאװ ףניפ יד ןעגנאגעג ןענעז גנאל

 ,טראּפשעג לייוורעד ןעבָאה ,עטבעילראפ סקעז ,רימ ןוא

 ,ןעיירעשאנ ןופ ,ןעטסניטיונ ןופ --- טרָאּפשעג ץלא ןופ
 .שינייר א טראּפשעגנפיונוצ טאהעג ןעבָאה רימ טענאוו זיב

 ׁשילֶאּפ ןיא ןעטלאהאב רימ ןעבָאה שינייר ןעגיזָאד םעד

 ףיֹוא ,דירי םעד ףיוא טראוועג ןוא ,ןעטנוא טעה ,?הוש ןופ

 ןעסיורנ םעד ןופ גנוזעל רעד ףיוא ןוא רעקעב-רעקוצ םעד

 ןעבָאה ןאד .עשטרופ ןעפורענ ךיז טָאד סָאװ שינעטער

 :טנערפענ ןוא רעבָאהבעיל סקעז עלא טלעמאזראפ ךיז

 יד ןוא סרעהענ יד ןייז ןעלָאז רעוו ? םיכלוהח ימו ימ

 ןוא ?דלעג סָאד ןעיורטענ ןעמ לאז ןעמעוו ןוא ? סרעפיוק

 עלעשעה ןוא ךיא יו יוזא זא ןערָאװעג ןעסַאלשאכב זיא'ס

 ןענעז ןכב ,עבעיל ןעלעיּפש וצ עטשרע יד ןעוועג ןענעז
 .טלחעוועגסיוא רימ

 .י לעטיּפַאק
 ןנוא ווב טמענ סָאוװ דיא רעסיז רעד --- לעטדעמׂש ןוא ךורו

 .ןעמלאהאב ןוא ןעפיוק רימ --- לעשינוור א וצ

 רעד ןיא ץנַאג ןיוש .טלעטשעג ךיז טָאה דירי רעד

 ןעקוהומ'ס ,םירזח ןופ ןעקורמ'ס טרעהענ ןעמ טָאה הירפ

 טָאה ןאד .סנעטילש ןופ ןעּפירקס סָאד ןוא ךעלבלעק ןופ

 ן'רעביא טײרּפשעגסיױא ךיז ,ןעסקאוו ןעמונעגנ שער רעד

 טעה -- גרעב יד ןופ סענערב יד טּפאכראפ ,לעטעטש

 ןעגָאלשעגסיױרא ןוא --- תומהב ןופ עציוװַאנרַאט רעד זיב

 ,טרָא ןופ ?עטעטש'ס

 ,ןעניואוואב ךיז טָאה לעטעטש ץנאנ א

 טימ ןעדיא .גישאר ,ךילהערפ ןעוועג זיא קראמ ןיא
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 "עגמורא ןענייז תואּפ יד ןיא ןוא דעליימ יד ןיא יורטש

 ,שיאיוג בלאה שידיא בלאה טדערעג ,טכאמשראפ ןעטָאל

 "עג ךיז ןוא ךיז טענאילקעג ,קזוח טכאמעג ,טגירקעג ךיז

 עכילטיור ןיא םיונ עדמערפ טימ טנעה יד ןיא טשטאפ

 | .ןעלטיה עטלעטשעגפיוא ןוא סענאימרעס

 ןעסעזעג זיא סקעבעג ןופ ןעלעטש יד ןעבעל ץיגרע

 ,ע ר איל רעד ףיוא טהערדעג ןוא רעלטעב א עקילאק א

 וצ לעטנעה א טימ ,לעטנעמורטסניא ןערעצליח ןימ א)

 רעטייוו .גנאזעג ןעדנעסייר-ץראה א ןעגנוזעג ןוא (ןעהערד

 א לעבלעוועג א ןעבעל ןענאטשעג זיא וצפיורא לעטיב א

 ןוא טנאה ןיא ןישרא ןא טימ ,עקלומראי א טימ זיא

 ןייק טשינ זיא רע זא ןעירשעג ןוא יונג א טלעדיזעג

 טגיריילאב קראטש ךיז טָאה יונ רעד סָאװ ןופ ,ןידָאּפסָאג

 טָאה רע זא ןמיס א .ןאַּפ א אקוד זיא רע זא ןעירשענ ןוא

 .סרעציירג טימ ענעשעק עלופ א

 ףיוא ,רהופ א ןענאטשעג זיא ץאלּפ רעדנא ןא ףיוא

 טעּפעשטענוצ ןעטייז עלא ןופ ןעוװעג זיא'ס רעכלעוו

 -ַאֹּפ עניצנאלנ ןוא סעקוװעילָאכ עטיור טימ ךעלעוויטש

 א ןהֹא ,ךעלרעיוא עגיבראפנעדעישראפ ןוא סעוושעד

 ןיא רהופ רעד ףיוא ןוא ,?לעוויטש ןוא ךעלעוויטש רועיש

 טָאה רענרעדעל א ךיוא -- דיא רעטיור א ןענאטשעג

 טידאכ עטעיושט ,יעה : ןעירשעג ןוא --- טכודענטיוא ךיז

 !יעה !עמוק ! אדופ

 טימ רערהיפ-ןעטסָאּפ א טריצאפש טָאה ואוו ץינרע

 םעד ףיוא טקוקענ ךעל'זנורב ,ןערעדעפ טימ ?לעטיה א

 לופ טצנאלגעג טָאה לעדנעמיר עצראווש סָאד ןוא םלוע
 .ץלָאטש ןעשרענלעז ןוא ןח טימ

 גנוטסולנ סָאד ,רעקעב-רעקוצ רעד זיא טרָאד טָא ןוא
 ףיוא .קילנ רעזנוא ףיוא גנונפָאה יד ,ץראה רעזנוא ןופ

 טיײרּפשענגפױא ןיא סע ןעכלעוו ףיוא ,שיט ןעננאל א

 ,ךעל'םיצירּפ-גינָאה ,ךעלכעקעל ןעניל ,רעיּפאּפ לענג א

 -נָאב ,עדאלָאקָאש ,ךעלטשרואוו רעקוצ ,ךעלפייפ רעקוצ

 ךיא .ןעכאז ערעייט ערעדנא ןוא סעקלעמראק ,סענָאב
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 "אב וצ ןעבילקעגסיוא ןעוועג ןענעז רימ -- ,לעשעה ןוא
 "טורא טשרעוצ ןעבָאה עדייב רימ---ףיוקנייא םעד ןעגרָאז

 שינעלייא סיורג ןיא .טשינ טהעז רענייק ֹוצ ךיז טקוקעג

 טנעלענקעווא רימ ןעֶבָאה רענניפ עדנערעביפ טימ ןוא

 טָאה רעקעב רעד סָאװ ןופ ,שינייר םענרעבליז םעד

 -מַאטש ןעבָאה רימ יו םעדכַאנ ןוא טניוטשעג גיטנָאק

 -ןייא זנוא רע טָאה גנאלראפ רעזנוא טרעלקרע גידנעל

 א טימ ןעדנובראפ ,סעקרעקוצ טימ עלעקעּפ א טקאּפעג

 ףיוא טנַאזעג ןוא רימ וצ ןעבענענקעווא סע ,?ערינש טיור

 ! םיצירּפ עניימ קנאד א : שיליוּפ

 .אי לעטיּפאק

 ןערָאמ רומ ,לעקעּפ ס'עשטרוס ווא לעקעּפ סָאד

 ןוא ךוא ,ויס -- ןעסינעג טשינ ןופועד

 .ןעדראגנאווא סלַא ,עלעשרעה

 ,סעקרעקוצ טימ עלעקעּפ ַא ָאזלא ןיֹוש רימ ןעבָאה

 -עג טייצ ןעבָאה רימ רעדייא רעבָא ?טציא ןעמ טוט סָאװ

 ךיז רימ ןעבָאה ,טירש ערעטייוו ןעגעוו ןעטכַארט וצ טָאה

 םירבח עטבעילראפ רעיפ ענירביא יד זַא ,טנַאמרעד

 ןעזָאל ייז ןעפראד רימ ןוא זיולק ןיא זנוא ףיוא ןעטראוו

 ןעבָאה יצ ןוא .ןוטעגפיוא ןעבָאה רימ סָאװ ,ןעפיוו

 .טֿפױקעג ןעבָאה רימ סָאװ ןוא טפיוקעג רימ

 ןעפָאלענ םירבח ענעי זנוא ןענעז ? טפיוקעג ---
 .ןעגעקַא

 ! טפיוקעג ---

 ? לעיפיוו ראפ ---
 !לעשינייר ַא ראפ ---

 ? ןעכַאז עטוג סעּפע--

 .טקוקענ טשינ ןעבָאה רימ ---

 ! ןעכַאמפיוא ריִמָאֿל ---

 טציא טשרע ןוא עלעקעּפ'ס טכַאמעגפיוא ןעבָאה רימ

 טלעוו יד ןעכאז עטונ א ראפ סָאװ ןהעזרעד רימ ןעבָאה

 -לעמארַאק ארַאס !טענָאבנָאב ַארַאס !אה .טגָאמראפ
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 סאבלָאק רעניטכיר א יו -- טש רואוו יד ןוא 1 ּפעק

 ! אדאלָאקָאשט ָאקלימ ןוא ! סיוא יז טהעז

 -- ?לעּטיטש ַא טכוזראפ רימ ןעטלָאװ רשפא ---

 .עלעשעה ןעגָאלשענרַאפ טָאה

 "עג ענירביא יד ןעבָאה -- !ןעטיהּפָא טָאנ זָאל ---

 ,ר ה י א ראפ ןייז זומ סָאד .עטהירבענּפָא יו טרעּפטנע

 .'עשטרוס ראפ

 -עה ןעטעבעג ךיז טָאה עקנָאבנָאב ןייא שטָאכ ---

 .ןעקצוד ןעמונעג ןוא עלעש

 ןייק טינ וליפא ,אקנָאבנָאב עבלאה ןייק טינ וליפא ---

 ,לעיפ יוזא טשינ וליפא ,סיורג ױזַא טשינ וליפא ,לעטרעפ

 ,רעגניפ ץיּפש ן'פיוא ןעטסָאמענּפָא רערעדנאנא טָאה --

 ןעדנובראפ קירוצ רימ ןעבָאה טכיזרָאפ סיורג טימ

 סע ןוא לערינש ןעטיור ַא טימ טרונשראפ ,עלעקעּפ'ס

 זיב ,תומש יד רעטניה ׁשיִלֲאּֿפ ןיא טנעלענקעווא

 "עה ןוא ךיא זַא ,טייהנענעלעג א ןעכַאמ ךיז טעוװ עס

 ענעגייא ערעזנוא טימ סע ןעלָאז ,ייווצ רימ --- עלעש

 .ןעשטרוס וצ ןעבעגרעביא טנעה

 .בי לעטיּפַאק
 ףופ רעד --- ףוס ןופ ביוהנָא רעד --- ,ןעביורשאב וצ רעווש

 ןעצראה ןיא טגנילק סָאװ לעקעלג א -- ףוס ןופ

 והיא ןעבוג רימ -- טהעג עשטרופ --

 "עמ'ס קעווא טפראוו יז --- לעקעּפ'ט

 סע ןעבווה רומ --- לעק

 ,השעמ ףוס --- ףיוא

 יד טבעלענרעביא ןעבָאה רימ סָאװ ךייא ןעכיירשַאב

 "רעביא ןעסָאלשאב ןעבָאה רימ טענאוו זיב געט עכילטע

 ןוא ךיא טשינ .חכב טשינ ךיא ןיב ,הנתמ יד ןעבענוצ

 ךאלמ א ןעדייס ,רימ ךיז טכוד ,שנעמ רעדנא ןייק טשינ
 רימ יווא יוװ ךייא ןעלהעצרעד ,רשפא לענילפ טימ

 ןא טקנעבעג ןוא טמאלפעג ןוא טרעטאלפעג ןעבָאה

 ןעסיורג םעד ןופ סעיזַאטנאפ ןענוּפשעג ןוא טפָאהעג
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 זיא - טייהדני ק ךיז טפור טָאװ ,ל?וּפש םענעדלָאג

 .ךיוא לענילפ טימ ךאלמ א ראמ לעיפוצ רשפא

 לָאטא טנעז רחיא ביוא זא ,ןעגָאז רָאנ ךייא ןעק ףךיא
 טעװו ןאד ,טבעילראפ ןוא גידלושמוא ןוא גנוי ןעוועג

 רימ סָאװ ,ןעפיירגאב וצ רעווש ןייז ץלא ךָאנ ךייא

 .טבעלענרעביא ןעבָאה

 יד .שדוח ןעטימ ןיא ,רעטניוו ףֹוס ןעוועג זיא סע

 גיטסָארפ ןוא טלאק ןעװעג ץלא ךָאנ ןענעז טכענ

 רעד .שינענערב ןהֶא ןוא ןעטניוו ןהֶא -- ל?יטש רעבָא

 -ָאטשירק א יוװ ,גיטכיזכרוד ןוא רָאלק ןעוועג זיא לעמיה

 ,לעיפ ױזַא טימ ןעפרָאװַאב ןוא רעכעב-שודיק רענעל

 -ניװ דרע ןעכאלפ עסייוו יד ןוא .ןערעטש לעיפ יוזא

 ןעוועג ןענעז סָאװ ,גרעב ןעציּפש יד ןוא ,טָאטש ן'רעט

 עמירֶא יד ןופ סנעמיוק עטסייווראפ ןוא סיײװ-לעּפָאט

 רענעריורפעג ,רעסיורג רעד וצ טקוקענ ןעבָאה ךעלביטש

 ױזַא ךיוא זיא רהיא ייב יצ ,ךיז טשודיחעג ןוא הנבל

 ,דמערפ יוזא ,טלאק
 ,לעשעה רבח ןיימ טימ ךיא ןיב טכאנ אזַא טָא ןיא

 רעסיורג רעד ףיוא קעווא ,טנאה ןיימ ןיא ?עקעּפ ן'טימ

 ,עבעיל ןופ תוחילש

 .ןעשנעמ .עכילגעמראפ ןענעז ןערעטלע ס'עשטרופ

 ףענעהעזעגנָא ןַא ןוא ןדמל א דיא ַא -- רעטָאפ רעד

 "ניה לעשַאמ םענעטעמַאס ץרַאװש א טימ ,תיבה-לעב

 ןיוה א ןעיוב טזָאלעג ךיז טָאה ,רענלָאק ןעסייוו ן'רעט

 רעשילופ רעד ןעבעל ,טָאטש ןופ סיורא לעסיבַא

 ,םלוע ןעטסָארּפ ןופ טייז א ןָא לעסיבא ,עלָאקש

 ,ךאד םענעכעלב םעד טימ ,בוטש רעד ןופ טייוו טינ

 ןעשטרָאט סע ןעכלעוו ןופ ,שז רַא טנע מ צ רעד זיא

 רעד זיא וצפיורא רעמייוו ?לעסיבא ןוא ,םימלצ יד סיורא

 ,רעכעל-םערוט עסיורג יד טיפ רעטסיולק רעשינעטור

 טנערָאװעג-זױל יו רעקעלנ יד ןעננעה סע עכלעוו ןיא
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 ךיז טע'בנג'רַאפ לָאמַא ,ליומ ס'חפשכמ ַא ןיא ןייצ
 ליקעלג טכייל ַא ןופ לעגניצ'ס רהיר ַא טינ ,טניוו רעד
 יצ טשינ טסייו עמ ןוא .?יטש-ליטש טרעטיצ'פ ןוא

 םערוט-רעקעלג ןעגיזָאד םעד םורַא .טשינ יצ ,סע טגנילק
 ,טכורפ ערעטיב-טיור םטיס ,רעמיוב-ענילַאק ןהעטש

 ןופ ןעמונעגכרוד ןענעז ייז ןעוו טוג זיולב ןענעז סָאוו
 עטרעווילנרַאפ יו סיוא ייז ןעהעז ןהעזסיוא ןוא טסָארפ
 ,טולב סנעּפָארט

 ךיא הענ טירט ענידעבעל טימ ןוא טגיטומעגרעטנוא

 ןרעטנוא רימ ייב .סָארטש ן'רעביא ן'עלעשעה טימ

 -רעקוצ עלעקעּפ סָאד -- הנתמ ערעייט יד זיא לעציּפושז

 ענידרעטיצ טימ ןעננערב ,םירבח סקעז ,רימ סָאוװ ,סעק

 .עבעיל ןופ טָאנ םוצ ןברק ַא רעצרעה

 ןעלייא ןוא ןעהענ רימ .טלאק ןוא שירפ זיא טכאנ יד

 סיױרַא טשרע ןיא עשטרוס -- הירפ ךָאנ זיא'ס .ךיז

 רימ .םיהַא טהענ יז ןוא בלעוועג ס'נעטַאט רהיא ןופ

 עהָאלב יד ןהעזענ ןעבָאה רימ -- ןהעזעג יז ןעבָאה

 -ענ ןופ ןייש ןיא ןערעטַאלּפ רָאה ערהיא ןופ עננעטס
 ןעפיולראפ וצ רהיא ךיז רימ ןעלייא ,רעטסנעפ-בלעוו

 סאװ ,רעלענש סָאו רעביראד רימ ןעהעג .נעוװו םעד

 ,יינש ןיא ףךעלעויטש יד ןעּפירקס סע .רענידעבעל
 .ץרַאה ןיא ץינרע ךיוא ,ךיז טכוד ,טעּפירקס סע ןוא
 ךָאנ זיא עשטרוס .זיור ןופ טייוו טשינ רימ ןענעז טָא

 .בבטש ןופ געװ קיטש ַא ןהעטש ןעכיילב רימ .טייוו

 שזר ַאטנע מצ רעד ןיא טרָאד טא .רעטסניפ זיא'ס

 סַײד טרעטיצ נָא ןוא .םימלצ ענרענייטש יד טימ

 .ןיינ ?רעצימע סע טהיצ רשפא .ליקעלג עניילק
 זיא ואוו ,יז ןוא .טניוװו רעד זיולב .טניוװ רעד זיא'ס
 טהעז טָא ,רעטנהענ יז טמוק טא .יז טהעג טֶא ?יז
 פעברַא יד רעטנוא ןופ סעקשטנעה עסייוו יד ןיוש ןעמ
 ךָאנ .טנעהָאנ יז זיא טֶא .לעקַאי ןעצראווש םעד ןופ
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 -- ץראה ןיא רימ טגנילק סעּפע יװ ?להיפ ךיא .טנעהָאנ

 ,לעקעלג א ןעגיוצעג טרָאד טלָאװ רעצימע יװ טעּפע

 טלַאפ טָא-טָא --- טרעטיצ עלעקעּפ ן'טימ טנַאה יד ןוא

 רע -- טלעמוטוצ ראג ןיא ?עשעה ןוא  ,סיורא סע

 ,טעבעב
 .ןעמוקעגוצ יז זיא ךילדנע

 טלעטשראפ ךילטרעצ רהיא ןעבָאה ?לעשעה ןוא ךיא

 .געוו םעד

 .טגערפעג ץרוק יז טָאה -- ?רהיא טליוו סָאװ ---

 ןוא טלעמאטשעג ךיא בָאה --- ! ערעייט עשטרופ --

 ןוא עציּפושז ןיימ רעטנוא ןופ עלעקעּפ'ס ןעמונעגסיורא

 ןיא סָאד טא ,ערעייט עשטרופ -- טננאלרעד רהיא סע

 .ֹוצ םענ .ריד ראפ

 יו ּפָאק םעד ןעניובעגנייא טָאה רעכלעוו ,לעשעה ןוא

 .ןעפלָאהענוצ טָאה ,ןוט וצ עקצוד ַא

 ַא טלָאװעג טָאה רע !םענ ,עלעשטרופ ,םענ ---

 .טּפַאכעגקירוצ ךיז ןוא ןוט עקצוד
 רעזנוא ןענַאטשראפ טשינ טָאה יז --- עשטרוס רעבָא

 ,רהיא ֹוצ עבעיל עפיט רעזנוא ןענַאטשראפ טינ ,רוס

 ױזַא יז טָאה רעביראד ןוא ,ךַאז ןייק ןענַאטשראפ טינ

 : טגערפענ נידלושמוא
 ? סָאד ןעמ טיג סָאוװרַאפ---

 -ַאב יז ךיא בָאה -- ! עלעשטרופ ,טשינרָאג רַאפ ---
 .טשינרָאג ראפ יװ ,ןייז טנוזעג ױזַא ךיא לָאז --- טגיהור
 ערעייט יד טימ עלעקעּפ'ס טנַאה ןיא טּפוטשעג רהיא ןוא

 ,תונתמ-סעבעיל

 -סיוא יז טָאה -- ! םיאנוש עניימ ,עגושמ טזיב ---

 ןיירַא זיא ןוא ,לעקעּפ'ס ןוטענ ףרָאװ ַא ןוא ןעגיּפשענ

 .ןעניוב ןופ ?ייפ א יו בוטש ןיא

 -םיוא ךיא בָאה ,ּפָאק םענענױבענּפָארַא טימ ,ליטש

 ַא טימ טשיװענּפָא סע ,יינש ןופ עלעקעּפ'ס ןעביוהעג

 עטזאלענּפָארַא טימ ןוא ,עציּפושז רעיינ ןיימ ןופ עלָאּפ

 -קירוצ הנתמ יד עלעשעה ןוא ךיא בָאה ,םילבא יװ ,ּפעק
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 -עג ןענעז עכלעוו ,םירבח רעיט ענירביא יד וצ טכארבעג

 ,רעטייוו געוו לעקיטש ַא סָארטש ןעבלעז ן'פיוא ןענַאטש

 ףיוא טרַאװעג ןוא רענייטש עטיינשראפ לענרעב ַא ייב

 .זנוא

 -ָאה ייז רָאנ יו ןעלַאפַאב עלַא זנוא ןענעז --- ? ֹונ ---

 ? ןעמונענוצ --- ,ןעהעזרעד זנוא ןעב

 זייב עדייב רימ ןעבָאה -- !ןעמונעגוצ טשי נ ---

 םירבח יד ןופ םענייא טָאה עלעשעה ןוא ,טדערעגנסיורא

 ,הוק ןייק יװ טינ ןיֹוש -- ןוטעג עקצוד ןעקראטש ַא

 .ייהוב רעטנערעגפיוא רעדליוו א יוװ ,ייהוב ַא יוװ רונ

 טגערפענ עלא ןעבָאה -- ? ןייז טציא טעוװ סָאװ --

 רעכילקערש רעד ןופ ןעגָאלשענרעדינ ןוא טלעפייווצראפ

 .הרושב

 ,טגָאזעג ךיא בָאה -- !ןייז טעװ טשינרָאג --

 ןעזומ ן'רימ --- לוק ןיימ טקיטשעג ןעבָאה ןערערט ןוא

 ,סעקרעקוצ יד ןעסעפיוא ןייֵלַא

 הנבל עטלַא ,עסיורג ַא טָאה גיטעמוא ןוא ?יטש ןוא

 -לבא ןא ןעװַארּפ ךעלנניא עניילק סקעז יו ,טקוקעגוצ

 "ראפ ןערעוו סענָאבנָאב ענייפ ,עסיורנ יו ןוא הדועס

 .ןערערט עשרעדניק ערעסערג ךָאנ טימ ןעסָאג



 ןערעייפ עלַאטנעמיטנעט

 ,רעהָאלב טנערב ,רעגיטבול טנערב

 .ןערעוופ עהָאלב עגיימ

 : ןעביירש רימ טעוו'מ

 זיא בוטשי-רעטָאפ ןייד .רהעמ ָאטשינ --- םייה ןייד

 ,ןעיצילאנ ןיא ?עטעטש ןייד ,טניליטראפ טנאה-אנוש ןופ

 -נעלעראמ ןעדעי ףיוא ןוא דלעפנעּפָאה ןעדעי ףיוא ואוו

 ןופ טקעמענּפָא ןיא ,ןעננאהעג םולח ןייד זיא ל?עמיוב

 ואוו ,עטסבעיל ענייד ןוא עטסעב ענייד ןוא ,דרע ס'טָאג
 "?ייז ןענעז ואוו ,ייז ןענעז

 6 טאמטאמאוס = ןוממקראמאממ === ?סמאהנאכטנע == ןסניייטס === םיקהחוומהונשפ == טועה ןםאפיולאפסושפ === ןעשוקיהוקאוס = עו והששפ == שהססתקרושס === סעוקושיהס == השולפושסמש == ףיתרטשסייקיה === סואהשסיולואפ

 ןעקעלפ-ןערערט ןוא ןעביירש רימ ןעמ טעוו יוזא

 -ערט יד סָאװ ןוא .ןעגָאזרעד עטנַאזרעד-טשינ סָאד ןעלעוו
 שיראנ ןיימ טעװ ,ןעלהעצרעד טשינ ןעלעוו ןעקעלפ-ןער

 ןענעז רעצרעה עשיראנ ?ייװ ,ןעפערט ןיילא ץראה

 ,רעצרעה עש'איבנ

 -עביורראפ עקלויל ןיימ רימ ךיא ?לעוװ טלָאמעד ןוא
 געילפ א גינרָאצ ,ןעצעזקעווא ךיז ?וטשניוו ןיימ ףיוא ,ןער

 :דךייר ןהָא ךיז וצ ןענַאז ןוא ןענע'נרה'רעד

 ןיימ גינעווניא סע טנַארט --- ץראה ןיימ זיא סיורג = |

 ,רעדלעפ עטנענערראפנוז ,ענירג-ניורב יד טימ ,דנאלמייח
 -ףוס-ןהֶא יד טימ ,ךעלמיוב ענילאק עגידווע'נח יד טימ|
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 טימ ,גרעב עגידעקעמש יד טימ ןוא סעקנָאלדזָארג עטייוו
 ,רעכעד ענעטנָאג ןוא ענעיורטש טימ ךעלביטש עניילק יד
 ןעגעריײרּפש ןוא יוט ןוא טסָארפ טרעדינ סע עכלעוו ףיוא
 .ןעקנופ-יינש ןוא

 -ער ערעזנוא ףיוא ןעטרָאד ןעסקאוו ןעמולב ךיוא ןוא
 .יורטש ןעשיווצ --- רעכ

 סָאד ךיא בָאה בעיל .רעזייה יד ךיא בָאה בעיל ןוא
 עכילרעטומ ,עמורפ טרעדױלּפ סָאװ ,רעסאוו עלענ-ליטש
 ,בעיל ןוא דרע רעגיטעמוא ,רעגיטפאזצראווש רעד וצ דייר
 סעקשזעטס-רלאוו יד ךיא בָאה רועיש א ןהֶָא בעיל ,בעיל
 סָאד ןוא רעדלעפ-רעבָאה יד ,שרדמה-תיב עטלא סָאד ןוא

 רעטסיולק עשיליוּפ סָאד ךיא בָאה בעיל .סרעזנוא דָאב

 ןיימ ,גָאלראפ םעד ןעבעל קנַאבנייטש עטלַאק יד ןוא
 .רעדעס יד ןיא סעינשערעשט עכיוה יד ןוא עבעיל עטשרע
 ןוא ןעשנעמ עדנעטערט-ליטש ,עכיילב יד ךיא בָאה בעיל
 ךיז ןעזָאל סָאװ ,ןעלעזעג-רעקעב יד ןופ ץוּפ"תבש םעד

 ,ביוטש-גנילהירפ ןעמיראוו םעד ; געװריצַאּפש םעד ףיוא
 רעזנוא רעביא ?עמיה ם'נופ טניר סָאװ טייקנינוז יד ןוא
 טנעה יד טימ סע ןעּפעש רעדניק רימ ןוא לעטעטש

 יד ךיא בָאה בעיל .רע'םינּפ יד טימרעד ךיז ןעשאוו ןוא
 ןוא ןערעױּפ יד ןופ ןעלטיה עניבראפ יד ןוא עקטאגָאר

 יד ךיא בָאה בעיל .סרעכעטש יד ןוא ןעמולבפייז יד

 יד טימ בר ןעכיילב-להעמ םעד ןוא ןענהיב ענידנעגניז

 ךיא בָאה בעיל ךילדנעמוא ,בעיל ןוא ,ןעניוא עטרערטראפ

 -ורֶא ראפ ּפוריסנעזיור טלעגערּפ סָאװ ,עמאמ עטונ ןיימ

 יד ןעשיווצ רעסאוו-ףיול סָאד ןוא ,סנירָאטעּפמיק עמ

 קוק ןוא געט-רעמוז יד ןיא ץיז ךיא ןעכלעוו ייב ,רעדלעפ

 ן'טימ קעװַא ץענרע ןעשזנַאלב ךעלטעלב עברעוו יד יו

 ןייז טימ שדוח-רעבמעטּפעס ןעפייר-טיור םעד ,םָארטש

 ךיא בָאה בעיל ןוא ,טייקניטעמוא ןייז ןוא דלָאג-סייװ
 עסיוורָאב יד רעטנוא דרע רעמיראוו ןייז טיס יאמ םעד
 .םיפ

 ,דנַאלמייה ןהעש ןיימ ןעכַאמ בורח טשינ טנעק רהיא

 ףפס



 ןיא רימ ייב סע נָארט ךיא לייוו ,עדמערפ עַלַא רהיא
 .ץראה

 א רימ טהילפ ,סָאד ביירש ךיא תעב ,ָאטרעטציא

 סע .ןיידא ץרַאה ןיא ?עמעלב-ןעמולב ןעסענרַאפ גֿפַאה

 רעטיוט-ננאל-ןיוש ןיימ ,רעבעיל ןיימ ,רעטוג ןיימ ןיא

 .רעט 5 א רבח

 זא ןוא ,טצָארּפשענפיױאידךיױה ןוא סאלכ-דיירק זיא רע

 ,ןעכערברעכיא ךיז טעװ רע זַא ,ָארומ ןעמ טָאה ,טהענ רע
 רעטלַא יצ ןעפערט טשינ ןעק ןעמ ןוא ,רע זיא ןיד ױזַא

 ,דניק א יצ ,ןקז א זיא

 -טשינ ,עסיורנ ,עפיט ןעטלעוו --- ענייז ןעניוא יד

 סאוו רעצ א ןוא ןעניוא ענייז ןיא ןעננעה עכילטנירגרעד

 -ךעמערב יד ןוא ןענערב יד רעביא רעבידא ךיז טסיג
 .ןעלעטשראפ טשינ .סע ןענעק ןעזוילש

 ןעניובעגנייא ,זילק רעטלא רעד ןיא םחיא ךיא העז
 -יטש א .ןננ א טנניז רע ןוא ארמג רעסיורג א רעביא
 ןוא רעניבייא ןא ןוא רעט'רעצ'אב א ,סע זיא ןוגנ רעל

 ,לעדָאנ עסייה א יו ךרוד ץראה'ס ריד טכעטש
 "ניק טימ .טשינ ךיז רע טלעיּפש .יולע ןא זיא רעטלא

 ךיז טלעכיימש רע רָאנ ,טשינ לָאמנייק רע טכאל ,רעד
 ךעלנניא זא ,טייקמורפ-ןוא-טונ אזא טימ סיורא ץראה'ס

 םהיא ןעמור ןוא דובכ ּפֶא םהיא ןעבינ ןערהָאי ענייז ןיא

 ,רעטלַא יבר

 םעד רעביא טצנאט טסָארפ רעד ןעוו ,רעטניוו ןוא
 ן'םיוא ןענעז ךעלנניא ןוא ץנַאט םענרעזעלנ ןייז לעטעטש

 ןוא טסָארפ ןָא ןעקאב יד ךיז ןעמיראוו ייז רעדָא ,שטילג

 -עייז ןיא טנניז סָאװ ,ביוטש-טסָארפ ןעניכעטש ןעמעטָא

 רעד רעביא םורא רעטלַא טהענ טלָאמעד -- ,ןעננול ער

 ןענעק לָאז רע עכלעוו ייב ,טכיל טכוז ןוא זיולק רעטלאק

 .ןענרעל ןוא ןעציז

 עטביטשראפ ,טכיל ךעלקיטש עטעּפָארטראפ ןוא

 עסייוו ןופ ךעלקיטש ,טכיל-טייצרהָאי ןופ סקאוו ךעלקיטש
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 ןופ סענעשעק יד ןיא דימת ךיז ןעניפעג טניל-בוט-םוי

 .עקּפיש רענעגָארטענּפָא ,רעהָארנ ס'רעטלא

 ,רעטלא טצפיז --- ! טביל גונעג ןעבָאה רָאנ לָאז'כ --

 "ןקז עטענאיווראפ טימ דיא-ספרָאד רעניילק א סעּפע ןוא

 ײיטש ןענופעג א רעטנוא חחמש טימ םהיא טגָארט ,טנעה
 .ןענרעל הרות ןוא ןעציז ייברעד לָאז רעטלא ,טכיל לעק

 ןעגראק ןוא ןעכייר א ןופ דניק שיתבדלעב א ןיילא

 -ראפ ןוא עמירָא יד ןעניז ןיא רָאנ רעטלא טָאה ,רעקנעש

 "ראפ סָאװ ,רערעדנאווכרוד-םיחרוא ראפ ,ענעסיוטש
 טיירגעגנָא גידנעטש רע טָאה ,ןיירא זיולק ןיא ךיז ןעגָאלש

 לעסיבא ןעבָאה שטָאכ ייז ןעלָאז : ץלאז עלעּפעט סָאד

 ! ךיבענ טייל-עמירַא יד --- טיורב םוצ ץלאז

 טפיוק ןוא ענייז ןיליפת יד טצעזראפ רעטלא ןוא

 טנעוואד ןיילא רע .ענירעגנוה יד ראפ ץלאז ןוא טיורב

 ! לחומ זיא רע --- טוג זיא טָאנ .ןיליפת עדמערפ ןיא

 ןייז .רעטלא רבח ןיימ ,ןעטלעז רהעז רע טסע ןיילא

 ענילייורעד ַא םהיא ייב זיא ףֹונ רענידרעמַאלפ ,רעניד

 עסיורג יד ואוו ,חריד עכאווש ,עמירָא ןא זיולב ,ךאז

 רהיא ןענױאווּפא זיא-סעדואוו ןענעק לָאז המשנ עפיט ןוא

 | .טייצ
 ,רהָאי ןעטנהעצכעז ןייז ייב ,טבראטש רעטלא זא ןוא

 םֹוצ המשנ עטוג ןייז טלעכיימש ןוא ,גנורהעצסיוא ןופ
 ,היול רעד וצ ?עטעטש עצנאג סָאד טהעג ,ףיורא ?עמיה

 ןעקייוו ןערערט ןוא ןייוועג ךיוה א טימ טעּפילכ סע ןוא

 ,טיורב סָאד יו --- ןעצלאזעג יז ןענאמ ןוא ךרוד דרע יד

 .רערעדנַאװכרוד עמירַא וצ טלייטעג טָאה רעטלַא סָאװ

 ,ןעניוא עט'רעצ'אב יד טימ בר רעיורגזיירג רעד ןוא

 ,סיפ יד היֹוא ןרעג טשינ םישדח טניז ןיוש ןעק רעכלעוו

 ןוא ,הטמ ס'רעטלא רעטנוא לעפקא ןא רעטנוא טלעטש

 בר םעד רעטנוא ןעטלאה דרעב עהָארג טימ ןעדיא ייווצ

 ,.ןעלַאפ טשינ לָאז רע
 טא ראק ימאמאא אהא ואמר יאהו יהא יאהו יא עא "טמא א אה

 -יל ןעננוטייצ יד ןוא ןעגנאנעגסיוא זיא עקנויל ןיימ
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 יוװ ןעזעל --- ? ןעזעל ייז ךיא לָאז .שיט ןיימ ףיוא ןענ
 "סימעג רענייבךעשנעמ טימ דרעיםייה ןיימ טָאה ןעמ

 ןעטסיופ ענענייא טימ ּפעק יד ךיז טָאה'ס יו ? טגניט

 ? ןענָאלשעצ

 רעד ,ךיא .ןעוועטאר דנאלמייה ןיימ זומ ךיא .ןיינ
 עקליפש א טימ נעילפ א ןָאק סָאװ ,דלעה רעסיורג

 ןעיצילאנ עסיורג סָאד לע ךיא -- ןעכעטשכרוד טשינ
 ןעמיולטנא טימרעד ןוא ןעמענניירא ץראה גנוי ןיימ ןיא

 .רעדלעוו עטסיוו עלא רעביא ,רעדלעפ עטסופ עלא רעביא

 ףיא --,לעטעטש ןיימ ןוא םייה ןיימ ,גניחור עשז-ייז
 עניימ ,ןעטיהּפָא טנעה ס'אנוש םעד ןופ ךייא ?עוו

 ! עטבעילענ
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 טרילפרעטילפ





 רעבמעטּפעס ןעטסקעז םוצ ףיוא
 שא ==

 ןעטסקעז םעד ןָא רעזעל עניימ ןענָאמרעד ליוװ ךיא

 ,רעבמעטּפעס

 זיא סע יװ -- ,ּפָאק ם'נופ סיורא טינ ייז לאז סע

 .טציא זיב לאפ רעד ןעוועג

 ךילקערש טציא זיב זיא רעבמעטּפעס רעטסקעז רעד

 ןעשיוצ טּפיוהרעביא -- ןערָאװעג טניסעלכאנראפ

 .ןעדיא
 !ןייז טשינ יוזא ףראד סָאד

 "עג טשינ ,רערייל ,טָאה רעבמעטּפעס רעטסקעז רעד

 "נהעצפופ א ןופ רעדָא ,ילוי ןעטרעפ א ןופ ?זמ סָאד טאה

 .רמוע ןעטסגיסיירד-ןוא-יירד א ןופ רעדָא ,טבש ןעט

 סָאװ סָאד ןערעוו ףראד רענמעטּפעק רעטסקעז רעד

 ןענעז סָאװ ןעשנעמ עלא ייב ןערדָאי טייז ןיוש זיא רע

 "עו ףראד רע :הסנרּפ ןעבָאה ןוא קראטש ןוא טנוזענ

 "נָאמער עסיורנ ןופ ,ןעדאראּפ ןופ ,דיירפ ןופ גָאט א ןעד

 .סעיצַארטפ

 --: ןעסייוו עלא יו -- רעבמעטּפעפ רטסקעז רעד

 "ןוא-ףניפ-טרעדנוה-יירד עסיורג יד ןופ רענייא זיא
 רעכלעזא סלא ןוא רהָאי ןיא ןעבָאה רימ סָאװ נעט גיצכעז

 .בוט םוי רעלאנָאיצאנרעטניא ןא רע זיא

 -ּפעס ןעטסקעז | י ' א זיולב טָאה רהָאי סעדעי

 ןערעייפ םהיא רימ ןעפראד רעביראד ןוא ,רעבמעמ

 ,ץנאלג ןוא טכארּפ טימ
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 -- סעװא ןהענ ייז זא ,סרענמעטפעס עטסקעז יד

 ! קירוצ רהעמ טשינ ייז ןעמוק

 רענמעטפעס רעטסקעז רעד זיא טרּפ ןעניזָאד ם'ניא

 רעד ןופ גָאט םעד -- ילוי ןעטנהעצרעפ םוצ ןעכילנעג
 .ליטסאנ

 ןעביוהנא ךיז טעװו רעבמעטּפעס רעטסקעז רעד
 טעוװ רע ןוא ףלעווצ רענייז טכַאנייב גָאטשרענָאד טארוקַא
 רעד ןעטימ ןיא זיב --- גָאט ןעצנאג א ןעהיצקעווא ךיז
 .ןיירא טכאנ

 ,ןוז יד ןהעגפיוא טעװ רעבמעטּפעס ןעטסקעז םעד
 ליבסנאמ ,סרענעלענ יד ןופ ןהעטשפיוא ןעלעוו ןעשנעמ

 "נָא ךיז ןעלעוו ןעיורפ ,דרעב יד ןעמעקעצ ךיז ןעלעוו
 -|מ רעד ןופ ןעניוז ןעלעוו רעדניק ,רעזענ יד ןערעדוּפ

 ןעלעװ ?עגייפ ,ןעהערק ןעלעו רענעה ,טסורב ס'רעט

 ןעמיוושמורא ןעלעו שיפ ,טפול רעד ןיא ןעהילפמורא
 ! ראברעדנואוו ןייז טעוװ סע --- רעסאוו ןיא

 : ןיילא סָאד רָאנ טשינ ןוא

 ןערעוו ןעריובעג ןעלעוו רעבמעטּפעס ןעטסקעז םעד

 ןָאק רענייק סָאװ ,ןעשנעמ עדמערפ-טולאסםסא רעטנעזיוט
 ן'םיוא ןערעוו טרירעּפָא ןעלעוו טייל עסאמ א .טשינ ייז
 "עוו ןערהָאפעגרעביא ןעלעוו ןעשנעמ לייט א .,קידנעּפא
 ןעשנעמ ןענָאילימ ןוא ןעבָאה חנותח ןעלעוו ערעדנא ,ןער

 ,ןערעלקרע גיטייזנענענ ךיז ןעלעוו (ןעיורפ ןוא רענעמ)
 .ןעבעל טשינ ערעדנא סָאד ןהֶא סנייא ןענעק ייז זא

 "סקעז רעד --- גָאט רענידריווקרעמ א ןייז טעװ סע
 .רעבמעטּפעס רעט

 ןעלעוו רעצנעט ,רעטַאעט ןעלעיּפש ןעלעוו ןערָאיטקַא
 סרעבערנאב ,שיפ ןעּפאכ ןעלעוו ןעננוירעשיפ ,ןעצנאט
 .ןעבָארנאב ןעלעוו

 ענעי ןופ רענייא -- גָאט רענעטלעז א ןייז טעװ סע
 ! םוא טשינ ךיז ןערעק סָאװ געט

 -הפוח ,ןעלסילש ןעכאמ ןעלעוו רעכאמלעסילש
 ןעלעוו סרעגעלש הבצמ ,תוּפוח ןעכאמ ןעלעוו סרעכאמ
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 ןעלעוו םיטחוש ,ןענע'בנג ןעלעוו םיבננ ,תובצמ ןענאמ

 ןעלעו רעביירש ,ןעלייה ןעלעוו םיריוטקָאד ,ןעטכעש
 ,ןעפראד ייז סָאװ ןוט ןעלעוו ןעריוכט ,ןענעכייצראפ
 .ןעטפוד ןעלעוו ןעמולב

 סָאװ ,נָאט א ןייז טעװ רעבמעטּפעס רעטסקעז רעד
 .ןעסענראפ טשינ גנאלדגנאל ןעלעוו רעזעל ערעזנוא

 "יוושט ןעלעוו ?לעניימ יד ,ןעסילפ ןעלעוו ןעכייט יד

 טעװו לעמיה רעד ,ןעמעטָא ןעלעוו ןעשנעמ יד ,ןערעשט
 זא יוזא ,ּפָאק ן'רעביא ךיוה רהעז טײרּפשעגסױא ןעגיל
 ךרע יד ןוא ,ןעשוילעּפאק יד ןעקעלפראפ טשינ לָאז רע
 ןענעק טעוו'מ ןוא סיפ יד רעטננא 0 ר א ה ןייז טעוװ
 .ןהענ רהיא ףיוא

 ! ךילרעה ןייז טעוו סע

 ,ןערעייפ םורא ןעצנאטמורא ןעלעוו ןעננילרעטעמש
 ןעלעוו עדנילב ,לעדיפ ןעלעיּפש ןעלעוו רעלעיּפשלעדיפ
 ןייז ןע5עוװו עביוט ,ןערעוו-גידנעהעז טשינ לָאמא טימ
 טשינ טעווש'מ זא ,יוזא ןעדער ןעלעוו עמוטש ןוא ,ביוט
 .ןעליוו ייז סָאװ ןחעטשראפ

 ,רעזעל עבעיל ,רעבמעטּפעפ ןעטסקעז םוצ ךיז טיירג
 ! ניטראסיורג ןייז טעוו סע

 ןוז יד ןהעגפיוא רעדיו טעװ הירפ רעד ןיא דלאב
 טעוו'מ ןוא טנעקלָאװראפ ןייז טעוו עס רעדָא ,רָאלק רהעז
 רעדָא ,ןענעגער רעדעווטנע טעװ רעטעּפש ,ןהעז טשינ יז
 רענייז ןערעוו עילָאװאּפ יוזא טםעוו םעדכַאנרעד .טשינ

 רעד טעװ .רעטייוו ױזַא ןוא סנייא ןוא ףלעווצ ןוא ןחעצ
 וצ טייצ ןיוש זיא'ס זא ,ןהעורעד רעבמעטּפעס רעטסקעז

 ,דייהרעליטש -- ןחעגראפ ןוא ןעמענ רע טעװ ,ןהעגראפ

 ,ןוט חערק א טשינ וליפא טעוװ ןהָאה א ןוא

 ! רעבמעטּפעפ ןעטסקעז םעד ןענעגענאב וצ ךיז טיירג

 םהיא טרעדָאפעגפיוא ןענעז ןעשזדאל ןוא ןענייאראפ
 -רעטסקעז יד .סרענאב ערעייז טימ ןהענ וצ ןעגעקטנא
 ,פענוקידרע ן'םיוא ןָא ךיז טביוה עדאראּפ רעבמעטּפעס

 יז ןוא ,םוטעמוא ןופ טייו טשינ ,סטכער ןוא סקניק
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 ףהעמ ןוא וינעווע-טייהנעגנאנראפ זיב קעווא ךיז טהיצ

 ,טשינ יז ןעמ טהעז
 -טימ טשינ טסענראפ ןוא ,רעדירב ,טייצ ןיא טמוק

 יד ,תומולח יד -- טניירפ עטלא ערעייא ןעננערבוצ

 ,ןעטייהקנארק יד ,םירוסי יד ,ןעננושיוטנע יד ,ןעגנונפָאה
 .עלייווננאל יד

 רענמעטּפעס רעטסקעז רעגיצנייא רעד ןייז טעוו סע

 רעצנַאנ רעד ןיא ,?עיפיוזא-ךוא-לעיפ-יוזא רֶהֶאֹי ןופ

 הלילח םהיא טעוװ רהיא ביוא ןוא ,עטכישעג-טלעוו

 סע יו טקנוּפ .גירעיורט רהעז ןייז טעוו ןענעגענַאב טשינ
 .ןענענעגאב אי םהיא טעװ רהיא זא ,ניטעמוא ןייז טעוו

 ! רעבמעטּפעס ןעטסקעז םוצ ףיוא



 גנוריצ ףיוא ףױקרַאפפױא רעסיורג

 ןעלעטשפיוא לָאז ,גנוריצ בעיל טָאה'ס ךייא ןופ רעוו

 ! טנאה יד

 -נאווצדןוא-רעיפ ,ףלע ,סקעז .רעיפ ,יירד ,ייווצ ,סנייא

 ,טנעזיוט ,גיצ
 ,טנעה יד ןעזָאלּפָארא ןיוש טנָאק רהיא .טוג
 .גנוריצ בעיל עלא טָאה רהיא זא ךיא סייוו טציא

 "עג עטסכילטכעלשעג סָאד טפיוהרעביא

 .ןעמאד יד -- טלעוו רעד ןופ טכעלש'

 ןיא הפרש ענעטנעמיד א ןענָארט וצ בעיל ןעבָאה ייז
 -וד א ,רענניפ ןערעי ףיוא םרוט-טכיל .א .ןערעיוא עדייב

 ולאה ן'פיוא ץילב םענעטנעמ

 ,רעבליז ןיא ,דלָאג ןיא ןעדָאב וצ בעיל ךיז ןעבָאה ייז

 ,ןעזאּפָאט ןוא ןעריפאס ןוא ,ןעניבור ןיא ,םוניטאלּפ ןיא

 ןעלעוו ,גנוריצ יילרעלא ןעבָאה טזומ רהיא ביוא
 .יירפ טולָאפבא ןעבעג ךייא סע רימ

 ןעלָאז ייז ,עטנָאקאב ןוא טניירפ סע טלהעצרעד
 .טייהנעגעלענ יד ןעמאזראפ טשינ

 טשינ ןעלָאז יז ,היר פ ןעמוק ייז ןעזָאל ןוא = |
 ! ןעטראוו ןעפראד

 יילרעלא ןופ ?הָאצ עטקנערשאב א זיולב ןעֶבָאה רימ
 ןעשיווצ טסיזמוא ןעלייטוצ ייז ןעליוו רימ ןוא ,גנוריצ
 ןעביז ןעשיווצ ,גָאטיירפ ןעניטנייה --- ןעדנוק ערעזנוא
 .טכאנייב רענייז א ףלעווצ ןוא הירפ רעד ןיא רעגייז א
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 ןוא ןעלהָאצנייא טשינרָאנ טפראד רהיא : טקנעדעג

 טנעס א ןהָא קעװא גנידצלא ךייא ןעבינ רימ
 .טלעג

 ןייק טשינ זיא ןעדייר רימ עכלעוו ןופ ,גנוריצ יד

 ןיא דלָאנ רעזנוא .עטכאמענכָאנ ןייק טשינ ,עשלאפ

 ,גנילרעטש זיא רעבליז רעזנוא ,ןייר טערעק (18) ןהעצכא
 .קעלפ א ןהֶא ןענייז ןעטנעמיד ערעזנוא

 ! טייצ ןיא טמוק

 סָאד זא טקנעדעג) ןהעגפיוא טעוװ ןוז יד יו ךיג יוזא

 י-סיוא רהיא טנעק (נָאטראפ נָאטיירפ ןעניטנייח זיא

 א ןעפאכניירא ןוא ךוטראפ א רעדָא סעֶלָאּפ יד ןעלעטש

 ,דלָאנ טימ עסאמ

 ןעּפעשנָא ,ךייט םוצ ןחענקעווא רחיא טנעק רעטעּפש
 -עיוא יד ףיוא ןעגנעהפיוא ייז ןוא רעסאוו ךעלגירק ייווצ

 -עק ןעלכעפ ייז יו טקרעמאב) .ןעטנעמיד ענייר -- ןער

 .(טב ע ןענעז ייז זא ,ןמיס א .ןוז רעד ןעג
 רעדיילק ענעדייז ןענָארט וצ בעיל טָאה רהיא ביוא

 םהיא ןוא דניוו ןעסייוו קיטש א ןעסיירּפָא רהיא טנעק

 סָאד .עילאט רעד םורא רעדָא זלאה םורא ןעפרָאווראפ
 ןענָארט ךיז טעוו סע ןוא .ןעטסָאק טשינרָאנ ךייא טעוו
 ! טייצ עננאל א

 (םערוטש א ןייז טעוו סע ביוא) רהיא טנָאק ךָאנרעד
 ייז ןוא ,ןעצילב ענעפילשעג ,עיינ רַאֹּפ א ןעמענמייהא

 "עווָאל , טרָאס ןימ א סלא -- ןעצראה ן'פיוא ןעננעהפיוא

 .ןרעדָאמ רהעז זיא סָאד ,"ףעיל

 רחיא טנעק טעלזנַארב םענייפ א טליוו רהיא ביוא
 ןעלקיוומורא םהיא ,?עגָאה-גנילהירפ עלערינש א ןעמענ
 -ויר ןעבָאה רהיא טעװ ,טנאה רעד ןופ קנעלענ םעד םורא

 .ןע בא מ ב ַא נ טשינ ןעק רענייק סָאװ ,לערעּפ ענ

 טימ טנאה עלופ א ןעמעננָא רחיא טנעק טכאנייב

 .חלכ רעייא וצ הנתמ א ראפ ןעקיש סע ןוא רעבליז-הנבל
 א ,ןענורב רעד ןופ ןעּפעשסיורא רהיא טנעק טשינ זא
 וצ ןענָארטקעװא סע ןוא ןערעטש טימ רעמע ןעלופ
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 קראטש טימרעד ךיז טעװ עכלעוו ,רעטבעילעג רעייא

 .ןעהערפרעד
 א ןעמענ רהיא טנעק ,גינעוו ךייא סָאד זיא רעמָאט

 םענהעש א ןופאד ןעהענפיוא ךיז ןוא ןעגיוננעגער םעיינ

 טנעק רהיא רעדָא ,?עדיילקרעטנוא ןא רעדָא ,טאווארק

 סערדלָאק-ןעניובנעגער יד) .ערדלָאק א ןופרעד ןעכאמ

 .(םעראוו רהעז ןענעז
 ,שיורענג םי רעד ךיוא זיא עדָאמ רעד ןיא קראטש

 סָאװ גרעב ענירג יד ןוא ןערעיוא יד ןיא טנָארט'מ סָאװ

 .ןעניוא יד ןיא ייז טנַארט'מ

 -הֶאי ןופ טייק יד ךיוא זיא (וויסאמ ןוא) ןהעש רהעז

 ןעבינ ייז ןוא ,ןעלסקא יד ףיוא ןעגָארט ןעשנעמ סָאװ ,ןער
 .רעדניקסדניק ןוא רעדניק ערעייז וצ השוריב רעביא סע

 -רעדניק ענייר ערעזנוא לעיצעּפס ןערידנעמָאקער רימ

 -נאילירב עטסנעש יד יוװ יוזא סיוא ןעהעז ייז .ןערערט

 ,טונ רהעז ךיז ןענָארט ןוא ,ןעט
 .נָאטיירפ ןעניטנייה ןייז טעװ סָאד זא ,טקנעדעג

 ! טייצ ןיא טמוק
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 ןעטקַאפ ןענעוו ןעטקַאפ

 ערעייא ףיוא ףייפ ךיא ,גָאגאדעּפ ררעה רעבעיל ןיימ
 ,ןעטקאפ טימ לופ טנעז רחיא זא ,טקאפ רעד !ןעטקאפ

 "יורג א טנעז רהיא זא ,זייוואב א שיטקאפ רימ ראפ זיא

 רעד .,?עזע רעטּפָאטשעגנָא -- ןעטקאפ טימ --- רעס

 ןוא רעדניק עגידלושמוא ערעייא טמענ רהיא זא ,טקאפ

 א טנעז רהיא זא ,טזייוואב ,ןעטקאפ טימ ייז טּפָאטש

 -קע ךייא ראפ זא ,טקאפ רעד .ךיש-קעטש ןיא המהב

 רעד ןוא ,לעּפע ענעדלָאג טימ דָאס רעד טשינ טריטסיז

 עלא טמוק רעכלעוו ,ריזח רעניטכערטרעדינ רעטנאקאב

 -ןהעצרעפ יד ןופ ?ת א טכאמ ןוא ןעטרָאג ןיא טכאנ

 -עגרעסיוא ןא טנעז רהיא זא ,טזייוואב ,לעּפע ענעטערעק

 יד ּפָא טנעקייל רהיא זא ,טקאפ רעד .דמלמ רעכילנהעוו

 -ערש ןוא סרעטָאנרעּפיּפ ןוא ךעלדיימ-םי ןופ ץנעטסיזקע

 ,רעגנוח ןופ סיוא טהעג חמשנ רעייא זא ,טזייוואב ,ךעלעט

 זא ,טקאפ רעד  ןופרעד טשינ וליפא טסייוו יז ןוא

 ןיא ,רעבעצ ןעסיורג א ראפ טייהשנעמ יד טלאה רהיא

 עטנערעלענלױאוו ערעייא ןיירא טסיג רחיא ןעכלעוו
 --- רעטקערָאק רהעז א טנעז רהיא זא ,טזייוואב ,ןעטקאפ
 .טָאידיא

 -עג רעבעיל ,ןעטקאפ ערעייא טשינ ףראד רידאנ חשמ
 זיא-ייוצ-לָאמ-ייווצ ערעייא ףיוא טפייפ רע ! רעטרהעק
 .קינָאל רעיפ

 -עפיצ ערעייא סערָאּפאקניצניינעשיט ףיוא ףראד רע

 .ןער
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 עגיד'תילכת יד יװ ריוּפאק טקנופ טוט רידַאנ השמ

 ,םירפס עטרעוו ערעייז ןיא ןעביירש םידמלמדארמנ

 .ץראה םוצ טדאש סע שטָאכ -- ?ענש טהעג רע

 א ןהֶא טרעכיור ןוא ןייוו ןוא ןעפנָארב טקנירט רע

 :ו .םיריוטקָאד עטסעב יד סיעכחל ֹוצ ףיוא --- רעיש

 -פיוא-ןענוז א ןוא ,גָאטראפ רעיפ רעגייז ךיז טנעל רע

 .ןעלאנרושז עטרירטסוליא ןיא זיולב רע טהעז גנאג

 ,עטרעכיורעגנָא יד םהיא ראפ זיא טפול עטסעב יד

 גנאזעג עטסעב סָאד .עפאק ןופ טפול עכילדעש-גיטכערּפ

 רעד ןופ ןעלמוט ענילדעש-ןעבאהרע סָאד םהיא ראפ ןזיא

 ףיוא זיא ריצאּפש רעטסמענעגנא ןייז ןוא .טָאטש-סיורג

 רע .ֹואו ,טירטס עטסגיצרעפ-ןוא-יירד ןוא יײװדָארב

 עגידנעקניטש-ןייפ יד טימ רעווענאמ ןעניצנוק א טרהיפ

 .ןעליבָאמַאטיױא

 ,רעּפרעק רעשילמיה א זיא הנבל יד זא ,טקאפ רעד

 זא ,טקאפ רעד יװ ,טרעוו רעגינעוו רידאנ השמ ראפ זיא

 -ןעמאד עדנעטכיול-טסבלעז עסאמ א ןאראפ ןענייז סע

 ןיא טייו ץנאג ץיגרע זא ,ט ק א 8 רעד .,סרעּפרעק

 ןעביז יד ןופ רענייא ןוא ,ןהיז ןעביז טימ גינעק א ןאראפ

 סָאװ ,לערענניטשניוװ א טָאה אנאבילא ןעמָאנ ן'טימ ןהיז

 ןייא-טלעוו ןעמ טהילפ לעברא ן'פיוא סָאד טבייר ןעמ זא

 .גנוטיידאב עמיט א רָאנ רימ ראפ טָאה ,סיוא-טלעוו ןוא

 א ףיוא (טארוקא) ןעמוק טעוװ חישמ זא ,ט קא פ רעד
 -רעבירא ןעלעוו ,רעדניק עשידיא ריס ןוא ,דרעפ סייוו

 -אניצ ןופ קירב רעגיטכעמ א ףיוא לארשידץרא ןייק ןהענ

 רעצנאנ א יװ גיטכיוו רדעמ רימ ראפ זיא ,ריּפאּפ-טער

 ןיימ ךָאנ זא ,טק אפ רעד .רעקיטסיטאטפס טנעמיגער

 -ןייפ ,םענהעש םעד ןיא ןעצעזקעווא ךימ ךיא לעוװ טיוט

 עטיוט סָאד ןעקיווק רימ לע ןוא ,ןדעדזנ ןעטרילאּפשעו

 ,רמושמה-ךיי ןעשינעמור לעסיב ןעטונג םעד טימ ץראה

 ןעשיראגנוא קיטש ןערעייט םעד טימ ןעסייבראפ ןוא

 -וינ קעזייא-ריס עלא יו רהעמ טרעוו רימ ראפ זיא ,ןתיול
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 -נעזָארלע ןוא סעסקאזניש ןוא סעסוקינהעּפוק ןוא סנָאט
 ,םגייווצ

 -קא ןא ףיוא טייווטייוו ץינרע זא ,ט ק א פ רעד
 ןוא ןעקָאל עדנַאלב טימ ןיסעצנירּפ עכיילב א טציז טנער
 -וק ףראד רעכלעוו ,רידאנ השמ ץנירּפ רהיא ףיוא טראוו
 -נוה-ףלע יד ןופ ןעיירפאב יז ןוא רעטרעצנאּפעג א ןעמ
 ןעטלאה עכלעוו ,סרעטָאק-םי גיצכעז-ןוא-סקעזיןוא-טרעד
 ןיא (סָאװראפ זייב ןופ ןעסיוו יוזא רימָאל) ןעגנאפעג יז
 -נאנ רעד ןופ ןערעפיצ עלא יו דנעהערפרע רהעמ רימ ראפ
 עס ןעוו לָאמא ,לָאמא זא ,ט ק א פ רעד .טלעוװו רעצ
 ןהעגפיורא ךיא ?עװ ,טסולרעדנאוו א ןעּפאכנַא ךימ טעוװ
 א ןוא עניימ טנעה עגנאל יד ןעטײרּפשסיױא ,ךאד ץםיוא
 ךימ ןעלעוו סרעלרָא טרעדנוה זא ,ךיוה יוזא ,ןוט הילפ
 יו גיטפאהראוו רחעמ רימ ראפ זיא ,ןעּפאכ ןענעק טשינ
 "ועסיוא רעווש ןעטייצ עגיטנייה זיא'ס זא ,טקאפ רעד
 ,ךָאוו א ראלָאד ןיינ טימ ןעמוק

 ! הלס
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 ךייא ןעמ טפור יו

 ןךיא ןוא טסיוה רהיא יוו רומ טגָאז

 ."ןעמָאנ רעיוא ןעפערט לעוו

 ,ליטרעוו שידיא ַא ---

 {נהעװעג רהיא טנעז ,ע י 9 ע טסייה רהיא ביוא

 .טירטס יסנעליד ןיא טניואוו ןוא רעלניברעטנוא ןא ךיל

 טימ יורפ א טָאה ןוא טארייחראפ רהיא טנעז ךילנהעוועג

 ,ןערהָאי יד ןיא דיא א ןיוש טנעז רהיא ןוא רעדניק סקעז

 (עסאר א סלא) סעילע יד ןענעידראפ ,ןענעידראפ

 זיא טנעידראפ עילע ןא סָאװ עטסנכעה סָאד .גינעוו דהעז

 .ךרעפ א יוװ ןעטייברא זומ ןוא ךָאו א ראלַאד 4

 ןא ,סקיציא יד ןענעז ןעשנעמ טרָאס רעדנא ץנאג א

 ,רעכאמנעטאווארק א רעדעװטנע ךילנהעוועג זיא קיציא

 ןענעז סקיציא יד ןופ גינעוו רהעז .רענייזעד א רעדָא

 ,טארייהראפ א י ןענעז סָאװ יד ןוא .טארייהראפ

 .ענר עלא ןוא טונימ עלא טיוט םעד ךיז ןעשניוו

 ןופ ךילנהעווענ ןעמאטש -- קלאפ א סלא --- סקיציא

 -ןיא-טנאה ךילנהעוועג ייז ןעהעג ןעליוּפ ןיא .ןעיצילאג

 -עשטיא ראפרעד ייז טפור'מ ןוא סרעיאמ יד טימ טנאה

 ענידנעטשנָא ץנאג ןענעז ייז ןופ לעיפ שטָאכ ,סרעיאכ

 ,ןעשנעמ

 .סלירעב יד ןענעז עלא יו רעכילקילג

 -פיוא ןוא ךילהערפ רדסכ ןענעז ןעשנעמ עניזָאד יד

 .ןייז טעװ ןעגרָאמ סָאװ טשינ ייז טרא עס ןוא טבעלעג
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 ,זיא ?ירעב א טימ ןעמערט ךיז ןעק עט סָאװ עטסגרע סָאד
 ,ליבָאמָאטױא ןא טימ ןעוהָאפרעביא םהיא לָאז ןעמ זא

 רעבָא .ןערהָאי .,לעיפוצ ןופ ןעבראטש לָאז רע רעדָא

 יד טימ ךיילגראפ ןיא ,סע טָאה גנוטיידאב א ראפ סָאװ

 ..תעב ןעסינעג סלירעב יד סָאװ ןעטנעמָאמ עכילקילג
 : . ? ייז ןעסינעג ייז

 ערעדנא ץנאג א טימ ,ןעשנעמ סאלק רעדנא ןא וצ

 "אומש ןוא סליוולעוו ,ס'השמ יד ןערעהעג ,עיגָאלָאכיסּפ

 עסיורג ךילנהעוועג ןערהיפ עטייל עניזָאד יד .ךעלקיל

 ,סערגנָאק ןעשידיא א ןעגעג ןענעז ןוא ןעטפעשענ
 -שנעמ עטכעלש ןייק טשינ ייז ןענעז ןיימענלא ןיא רעבָא
 .ןעשָארג ן'פיוא גראק וצ לעסיבא רָאנ ,ךעל

 ףךיז ןעפור סָאװ ,טייל יד ךיוא ןענעז טנאסערעטניא

 -ָאד יד .ןושרג ןוא סחנּפ ,לארשי ,והיעמש ,גילעז ,ליצענ
 ןוא ןערהָאי רעניצפופ יד ןיא בור'ס ןענעז ןעדיא עניז

 -ראפ .רעטילימ ןיא טנעידעג ןעבָאה ייז ןופ גינעוו רהעז

 ,-יב סָאד ןוא לעיפ רהעז ָאד ייז ןעשיווצ ןענעז עטארייה
 ראפ ףיוא ךס א ןעוט ,טארייחראפ טשינ ןענעז סָאװ לעס

 ,ןעריטנולָאװ ןענעז ייז ןעשיווצ ערעגניא יד .אניטסעלאּפ

 ,וװ .א .א טייל ירעסָארג ,ןעטנאלוקעּפש ,סרעכאמלעטיה

 ,ךעלעסָאי יד ןענעז ייז ןופ רעלוּפָאּפ רעגינעוו
 ,ךעלעשרעה ןוא ךעלמייח ,ךעלדוד ,ךעלעקנאי ,ךעלמהרבא

 ןעסיורד ןיא ןעטלעז רהעז ןעפָאלש ןעשנעמ עניזָאד יד

 ןעשַאלַאק ןֹופ רעגנעהנא עסיורג ייז ןענעז ?לכב ןוא
 .ןעכאז עטוג ערעדנא ןוא ךעלקילאשדזלאה ,ךעלכיבקנאב

 יירד טלא טרעוו עס זא ,לע'םייח א רעדָא ,עלעסָאי א

 16 ייב ןוא ,תילכת א ןופ ןעטכארט ןָא סע טביוה ,רהֶאי
 -עטש ןיילק א ןיא דמלמ א רעדעווטנע ןיוש סע זיא רהָאי

 ..ןוא קעװא ץינרע סע טרהָאפ ,טשינ זא רעדָא ,ליט
 .ןעמוקעגניהא זיא סע ואוו טשינ טסייוו'מ

 וצ ךיז טניל סע עכלעוו טימ ןעשנעמ יד ןעשיווצ

 -נעמ ,סליוונאז יד ןענעכערניירא ךיוא ןעמ געמ ןענעקאב
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 .ןופ ערעדנא ןוא סאנח ,טנתג ,טלעווייפ ,טלישעמ ,סליד

 0 .טרָאט ןעבלעזמעד

 ,"וא ןוֿפ ךילנחעוועג טמאטש ,ןעשנעמ סאלק רעד טָא

 ייז סָאװ ,טימרעד סיוא ךיז ןענעכייצ ייז ןוא םוטעמ

 | .סענָאלעמלַאב יו סרעקיירטס ערעטעב ןענעז

 יד רעלוּפָאּפ ןעטסיימ םוצ ןענעז ןעיורפ יד ןעשיווצ

 ןוא סהאל ,סעגייט ,סהקבר ,סחרש ,סהנח ,סותסא

 רענעמ יד עכלעוו טימ ןעיוופ טאלק א זיא סָאד .סהרובד

 ןענעז ןעיורפ עגיזָאד יד ןופ בור'ט .ןענעכער ךיז ןעזומ

 .וצרעד ךעלדיימ ענהעש --- ןוא ךעלדיימ ןעוועג לָאמא

 ,רעלעב יד ףיוא ,סקראּפ יד ןיא ןעפערט טּפָא ייז ןעק ןעמ

 ךיז ןעמוק םירוחב ואוו םוטעמוא ןוא ןעטרעצנָאק ייב

 .ףיונוצ

 וצ יד ךיוא ןענעז ,ערעדנא ןוא סרתסא יד וצ ךילנהע

 ןוא סעשַאס ,סלעדָאה ,ךעלעטיג ,סעקייח ,סעשענג ,םעפ

 ןוא גנוי יוזא טשינ סייוו ייז ןענעז ךילנהעוועג .םלידנענג

 ָאד ןעבָאה רימ עכלעוו יד יוװ ,דנָאלב יוזא טשינ טייוו

 יד ןענעז םעד ןיא נידלוש .טנעכערענפיוא רעהידרפ

 ןיימעגלא ןיא רעבָא .סרעקייטּפא יד ןוא ןעדנעטשמוא

 ייז טימ ךיז ןָאק ןעמ ןוא שיטאּפמיס רהעז ייז ןענעז

 ,ןעגנערבראפ

 -אמ ,סאינָאד ,סאינָאס יד ןענעז עלא יו רעדנעצייר
 -סיוא רעשיסור רעייז טימ -- סארעיוו ,סאינארפ ,סאינ

 ייס ,םירוחב ענעדישראפ וצ עבעיל רעייז טימ ןוא ךארּפש

 "עג ןענעז ךעלדיימ עניזָאד יד .ערעדנא ייפ ןוא ענלעזא

 טָאטשנָא ס ע פ אי 5 ש ןעגָארט ,טנעגילעטניא ךילנהעוו
 רעּפעש-רעריינש ןיא רעדעווטנע ןעטייברא ןוא ךעלעטיה

 -לעוו ,רעטסעווש-ןעקנארק סלא -- רעלעטיּפש ןיא רעדָא

 ,עבעיל רעייז טימ קנארק ןעמעלא ןעכאמ עכ

 סאנ רעשידיא רעד ןיא ננוניישרע עכילהערפ א רהעז

 ,סינעפ ,סיסָאנ ,סיליל ,סידיעק ,סידיִאנ ,סיטיוב יד ןענעז

 עלא טעמכ ןענעז עניזָאד יד .סעניל ןוא סיסעב ,סאלעב

 ןוא סנירעטלאהכונ ,סנירעטיירּפייט סלא טגיטפעשאב
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 "ראפ גידנעטשלופ ךָאנ ןענעז ייז ןופ בור'ּפ .סעקטּפירַאֿכ

 ןיא .לייטנעגעג'ס ךיוא ןענעז עכנאמ רעבָא ,טלעדיײֿפ
 ןעביג ןוא ךעל'האפ עטלעזיירגעג ייז ןעגָארט ןיימעגּפא
 .עדאלָאקָאש ןעסע ףיוא טייצ עיירפ רעייז ּפָא



 טייקכילטנערָא

 ןעלהיפ ךיז טעוו --- רהיא ןוא טייל ענידנעטשנָא טייז
 ןעשנעמטימ ערעייא וצ טוג סייז .גילייווננאל ךילרעדיוש

 ,ּפעקמוד עסיורג ראפ ןעטלאה ךייא טעו עמ -- ןוא
 הירפ טעוװ -- רהיא ןוא סרעטָאפ-ןעילימאפ עיירטענ טייז
 .טלעוו רעד ןופ ןהעג

 . ,רידאנעשיַאמ טגָאז יוזא
 טנָאז ןוא רעדעפ עדימ ןייז עלייוו א ּפָא טהור רע ןוא

 : רעטייוו

 "ירב ייווצ יד טיפס השעמ ס'נייווט קראמ רהחיא טנעק

 ? רעטכעלש א רענייא ןוא רעטונג א רענייא --- רעד

 ; גינעווסיוא ףיוא ןעלחעצרעדרעביא ךייא יז לעװ ךיא

 -ויא זיא ,רעדירב עניד'מיחאדינש ייווצ לָאמא ןעוועג

 -רעגנוי רענעדייז א ,שנעמ רענייפ א ןעוועג ייז ןופ רענ

 -בָא-דוביכ טיהענּפָא ןוא .ּפָאק ןעטונ א טאהעג ןוא ןאמ

 עקאט םהיא טָאה ,קידצ א ןופ ץראה א טאהעג ןוא .,םאו

 רעסיורנ א ןעוועג זיא רע ןוא ןעפלָאהעג טָאנ ראפרעד

 ,ןאמירא

 ,ךראפ א ,קילושז א ןעוועג זיא רעדורב רערעדנא רעד

 -סיוא ראפרעד רע זיא ּפָאק רעטּפָאטשראפ א ,קאדייל א

 רעטפנעהעזעגנָא רעד ןוא רשוע רעסיורג א ןעסקאוועג

 .עדניימעג רעד ןיא רעגריב

 -וולעג א ןיא סָאד זא ,טניירפ עניימ עלא ,וצ טמיטש

 .ןעטאנעד ןחָא ןעמעננָא סע ריִמָאַל ןוא ץיוו רענעג

 לז



 טייקכילרהע זא ,עיצולָאזער א ןענָארטסיױרא רימָאל
 םיג רענייא תעשב זא ןוא ,סענזיב עש'ידמלמ א זיא
 זא ,שנואוו רעטסערג ןייז זיא ,דייחרענעגרָאבראפ הקדצ
 | .טנאה רעד ייב ןעּפאכ םהיא לָאז ןעמ

 טנערפ --- ? ןעכילגעג ןעשנעמ רימ ןענעז סָאװ וצ ןעד

 ןעכילגעג ןענעז רימ : טרעפטנע רע ןוא ,רידאנעשיאמ

 עשביה וצרעד ךָאנ ןענעז סָאװ ,ןעלרעקנייווש עסיורג וצ
 - .תומחב

 ? טייל עמורפ ןוא עטוג ערעזנוא רהיא טנעק יצ

 יוזא זיא רע .אזא םענייא נילעפוצ ןעק רידאנעשיַאמ

 רע .ןעצראה םוצ טגָאלש סע זא ,נידנעטשנא טמאדראפ

 םהיא ךיז טליוו סע זא ,גיצרעהטוג טכולפראפ יוזא זיא

 יזא ןיא רע .ּפָאק ןרעביא סעּפע טימ ןעננאלרעד

 ייװצ ענייז ףױא ניי ד נ ע ק ו ק  זיולב זא ,לעבָאנ

 ייב ןעטעב וצ טיטעּפא רעד ּפִָא ןיוש טלאפ דרעב-ןעקאב

 | .הבוט א םהיא

 טּפאכ -- טסנעידסעטָאנ ןופ םייהא טהעג רע זא וזא

 טגידנערעד ןוא טעראבאק א ןיא ןיירא געוו ן'פיוא ךיז רע

 : .רע טגידנערעד ןענעוואד'ס

 -וָאמ טנערפ ? ןעדיא ןימ אזא וצ ןוט ןעמ לָאז סָאװ

 "טימ רענילעפעג רעד טימ טרעפטנע רע ןוא .,,רידאנעש

 -קעווא ןעמ ףראד ןעדיא אזא :;רעזעל ענייז ןופ גנוקריוו

 וצ עבאנפיוא סלא טָאה עכלעוו ,עיסימָאק רעד ןיא ןעצעז

 -אלקש עסייוו יד ןופ יירעפאלקש עדנָאלב יד ןעכוזרעטנוא

 א ךיוא אמתסמ ךיז טניפעג סע עכלעוו ןעשיווצ ,ןעפ

 ,סעטרעגענ לעסיב שביה

 ראפ ּפָארא םענ ךיא ! טייקנידנעטשנא עבעיל וד ,א

 ,ןיירא ּפָאק ןיא ריד סע ףראוו ןוא ?עטיה'ס ריד

 ךיא --- ! טייקכילטניירפנעשנעמ עטסכעהרעלא וד ,ָא

 טשינ טָאה יצ ךוז ןוא ביוטש ןיא ריד ראפ ךיז ףראוו

 | ,ךעלדנער רֶאּפ א ןערָאלראפ ץירּפ א
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 יר בעיל רידאנעשיִאמ טָאה טעלא יו רהעמ ןוא

 .ןענָארטנאליפ-המחלמ

 ןערעטסייגאב וצ ךיז רע טהימ עלא ראפ רחעמ
 ןופ ןעפָארטעג קראטש יוזא ןענעז עכלעוו ,ןעמאד יד ראפ

 .המחלמ רעד

 ןעציּפש רעלסירב :עהייר רעד ךָאנ ןעפָארטסאטאק

 ןענעז -- ןעקָאז ענייפ רע'ליל .רעייט יוזא ןעטסָאק

 טשינ רָאג זיא---רעכיּפעט רע'קשמד וצ .זיראּפ ןיא ףיורא

 יוא זנוא וצ ןעמוק -- סעדָאמ רעזיראּפ .ןעמוקוצוצ

 -וצניירא רעווש זיא -- ןעטנעמיד עשינלעב .,םאזננאל

 .ןעלגומש

 ,ץראה גנוי ןיימ העוו יוזא טוט

 טּפאטס ןוא המשנ עטעדנואווראפ ןיימ יוזא טעטולב

 .טייברא רעד ןופ םעד בעילוצ

 םענרעדָאמ ןופ לאפפיונוצ רעד זיא טפאהרעדיוש ןעד

 .עיצאזיליוויצ רעד ןופ ננאנקירוצ רעד זיא ניטולב .םיור

 .ןעציּפש רעלסירב יד ןענעז רעייט ןוא

 עטסבעילרעלא עניימ ,ץיּפש רעד טגיל ָאד ןוא

 ,רעזעל

 -יוש ערעזנוא ףיוא ןעמאד יד ןעצעזקעווא רימָאל

 ,רידאנעשיַאמ טנָאז ,ןערעיודאב ךילצרעה ייז ןוא ןעס

 ןענָארט סָאװ יד ,ןעשנעמ ענעגייא ערעזנוא אלימ

 "עג וצרעד ןיוש ןענעז ייז .סיוא טשינ טכאמ ,ןעזיוה

 טסישעצ ,ןענַאילימ יד ןיא ,וליפא ייז טע'נרה .טניואוו

 ןענעז ףיורעד .ייז ייב טשינרָאנ זיא'ס --- זיימ יװ ייז

 "סגירק ררעה ,ןעמאד יד רימ טעווענאש רעבָא .רענלעז ייז

 ,ןענידלעה עטאקילעד ראפ ייז טכאמ ! טנעדנַאּפסערָאק

 "נעש יד ןיא ייז ט'ךאלמ'ראפ ןוא טרעטענראט !זעילּפ

 ,ןעציּפשרעגניפ עטיורזיור ערעייז טשוק .רעטרעוו עטס

 טקיש .הנותח רעד ךָאנ ןיב עבעיל עניבייא ייז טרעווש

 עדאנערעפ א ןוא ךעלּפעק עדנַאלב ערעייז ףיוא הכרב א
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 "רעק עקנאלש ערעייז טעטכידאב ןוא סעקינאג ערעייז וצ

 .סרעּפ
 -המחלמ יד ףיוא תונמחר ןעבָאה ֹוצ ןערעדָאמ זיא סע

 העש רעניד'לזמ א ןיא ךילדנע ךעבענ ןענעז עכלעוו ,תולכ
 ,טאדלָאס א ןופ ןערָאװעג טקילגמואראפ

 א ראפ תולעּפתה ןיא ןעלאפוצניירא ןערעדָאמ זיא סע

 עטאקילעד טימ טדניבראפ עכלעוו ,רעטסעוװש-ןעקנארק

 תעב ,רענלעז עטקאהעצ יד ןופ ןעדנואוו יד ךעלטנעה
 טקעמשעג רעבעיל ךס א ןעטלָאװ ןיילא רענלעז יד |

 ןעמאר יד ןעכלעוו טימ רעסאוו-שינלעק עטכעלש סָאד

 ,רעולוּפ --- רעדייא ,ךיז ןעצירּפשאב
 ,רעזעל עבעיל עניימ וצ ןענָאז רָאנ ךיא ליוװ סולש םוצ

 עצנאג יד ןהעטשראפ וצ גנוי וצ ?עיפ ךָאנ ןענעז ייז זא
 ןוא ןעסקאוורעטנוא לָאמא ןעלעוו ייז ביוא רָאנ .ענאל

 םכח-טלעוו א ראפ סָאװ ןעפיירגאב ייז ןעלעוו ,ןעטארייה

 -ענםפיוא יוזא זיא רע סָאװראפ ןוא ןיא רידאנעשיאמ
 .טייקגידנעטשנָא רערעלוּפָאּפ רעד ףיוא טכארב

 ערעייא םנו ,ןעסירג ןעמעלא ךייא רע טזָאל ?ייוװרעד
 ,ךילטניירפ ראג תולכ

 ,ל"דו
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 גנורניּברַאֿפ-ןעעדיא

 ;ךיז טדניבראפ סע

 ,טלעוו ַא טימ --- טלעוו ַא

 ,קנַאדעג ַא טומ --- קנַאדעג פ

 ,לאפרעסאוו ַארַאנַאינ םעד ןעבעל ןענַאטשענ ןיב ךיא
 ןופ רעסעלשרעביוצ ןעביוהעגפיוא ךיז ןעבָאה רימ םורא

 ,עטייו .טדימשעגסיוא רעמַאה ןעסייוו ס'טסָארפ םעד

 ןיא ןעגנַאהעג ןעבָאה ןעיירעקיטש-טסָארפ עכילרעדנואוו

 ננידצלַא סָאד בָאה ךיא .טפול-רעטניוו רעהָאלב רעד

 א העו ריס טוט סע ןא ,טכארטעג ןוא טקוקעגנָא
 ,ןָאצ

 יד ןופ שיורעג ענעפָאלשראפ סָאד טרעהעג בָאה ךיא

 ךיא זַא ,ןעלַאפעגנייא ריס ןיא סע ןוא ןעלַאּפרעסַאװ

 -םלימ ןעכילגעט ןיימ ןעקנורטעג טשינ טנייה ךָאנ בָאה

 .שנוּפ

 רעדנואוו"רוטַאנ עסיורג סָאד טכַארטאב בָאה ךיא
 ךיא יו ךינ ױזַא זַא ,ןיז ן'םיוא ןעמוקעג רימ זיא סע ןוא
 ןעצעזרעדינַא ךימ ךיא לע ,םייהַא קירוצ ןעמוק לעװ
 ,ן'ַאיסַאק וצ לעווירב ַא ןעביירש --- ןוא

 רעצנַאג ןייז ןוא ןָאינעק-דנערג םעד ןהעזעג בָאה ךיא
 סָאד טרעהעג בָאה ךיא ,טייקכילקערש רערַאברעדנואוו
 ןעקנירטרעד סָאװ ,ןערעסאוו יד ןופ ןעשיור עגידלעגרָאג
 ףימ בָאה ךיא ןוא ,רחאפעג רענענייא רעייז ןיא ךיז
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 ןיא ןעבענוצּפָא ןעסעגראפ בָאה ךיא זַא ,טנַאמרעד םיצולּפ

 ןוא "ווָאזַאמַארַאק רעדירב, ס'יקסוועיאטסָאד קעטָאילביב

 רעיפ רימ טסָאק סָאד זַא ןוא ,"םישזד דרָאל , ס'רַארנָאק

 .טנעס גיסיירדיןואיייווצ --- געט טכא ,גָאט א טנעס (4)

 ץיּפש ן'פיוא רעטנוא טהעג ןוז יד יו ןהעזעג בָאה ךיא

 .ץייווש רעד ןיא גרַאב ןעכיוח א ןופ

 יד .ךילרעה ,זעידנַארג ,רַאברעדנואוו ןעוועג זֹיא סע

 יד ןיא ברַאפ ןעמוקאב טָאה רוטַאנ רעטומ עטרעטלעראפ

 "ראפ ןעלעיּפש ןוא ,ןעלטיור ןעמונענ ךיז טָאה ןוא ,ןעקַאב

 טקעדראפ טָאה סָאװ ,לאש רענירג רעד טימ דייהרעטסעש

 נָאט רעד טכיילבעגסיורא טָאה סע .טסירב עכיוה ערהיא

 -כעלסיב טָאה טכאנ יד ןוא ,ןעלאדנאס עטיור ענייז טימ

 ַא -- ,סרעיילש עהָאלב ערהיא ןעפרַאװנָא ןעמונעג זייוו

 ן'טימ ,ענעוטעגסיוא ןא ןהענוצ דלַאב טמוק יז זַא ,ןמיס

 .טנַאה ןיא ןרעטמשאל-הנבל

 ןוא ,דליב-רוטַאנ ענהעש סָאד טרעדנואוואב כָאה ךיא

 -רעכיורעגנַא םעד ךָאנ טקנעבראפ םיצולּפ ךימ בָאה ךיא

 .סאג רעטנהעצ רעקרָאי-ינ רעד ףיוא ,עפאק ןעט

 סקניפס םענרענייטש םעד ןעבעל ןענַאטשעג ןיב ךיא |

 ףיוא גנַאל ױזַא טהעטש רע ױזַא יװ ,טרעדנואוואב ןוא

 .טרָא ןַא
 ןוא טלַאטשעג גיד'הנושמ ןייז ףיוא טקוקעג בָאה ךיא

 ןיוש רימ בָאה ךיא זַא ,טנַאמרעד םיצולּפ ךימ בָאה ךיא

 ןיב ךיא זא ןוא ,לעגענ יד טצופענ טשינ געט עכילטע

 .גירעמעלש ךילקערש

 ןיא יברעמ-לתוכ רעד ןעבעל ןענַאטשעג ןיב ךיא

 ןהעטש טלעוו רעצנאג רעד ןופ ןעדיא יו ןהעזעג ,םילשורי

 ,טנַאװ רעטיוט רעד ראפ רעצרעה ערעייז סיואדןעטינ ןוא

 עשינעװרָאנ יד זַא ,ןיז ן'פיוא ןעמוקעג רימ זיא סע ןוא

 ןייק ןעבירשעג טשינ ןעכָאװ ייווצ ןיוש רימ טָאה עסקיש

 ? טוט יז סָאװ טסייוו רעוו ןוא ,ףעירב

 ךיא ןוא ,רוואול ןיא רעדליב יד ןהעזעג בָאה ךיא

 ערעביוז גונעג טשינ בָאה ךיא זַא ,טנָאמרעד ךימ בָאה
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 טרעהעג בָאד ףיא .ְךֶאו רעניטנייה ראפ ףךעלכיטנעשאט

 ,טנָאמרעד ךימ טָאה סע ןוא ןעלַאניטכאנ ןופ ןעגניז טָאד

 ריִמ זיא'ס זַא ןוא טָארייהראפ וחָאי ףלע ןיוש ןיב ךיא זַא

 .גיטעמוא
 ךיא .טניירפ עניימ ,טזיירעג ךס א בָאה ךיא .ָאי

 ךיא בָאה ץיגרע ןיא רעבָא ,טלעוו ַא ןהעזעגנָא ךימ בָאה

 טקנער'מ סָאװ ,ןעקנַאדעג עסיוועג יד טכַארטענ טשינ

 !אבהד א .ןעטייהנעגעלעג עסיוועג ייב ךילנהעוועג

 "עוו טכַארטעג ךיא בָאה ,לעיּפשייבמוצ ,דיודַאמ ןיא

 | .שוילעּפַאק םעיינ ַא ןענ

 רעסעב ַא ןעגעו טמיווטעג ךיא בָאה דַאדנַאב ןיא

 ,רעטַאעט שידיא
 ךיא זַא ,להיפעג'ס טָאהענ ךיא בָאה עװקסָאמ ןיא

 ,ליצנער'ס ןערילראפ לעוו
 געט עטסנירעיורט יד טכַארבראפ ךיא בָאה זירַאּפ ןיא

 ןעטכאוט ךיא געלפ ןעיוו ןיא ןוא ןעבעל ןיימ ןופ

 לָאמַא בָאה ךיא רעכלעוו ןעגעוו ,ַאגלָאװ רעהָאלב רעד ןופ

 "ירפ עשידיא ןופ קינקיּפ ַא ףיוא ןעגניז טרעהעג

 .רעטכַארט
 טשינ ךימ ןענָאמרעד ןעכאז סָאװ זיא רימ טכעלש יוװ

 !ןענָאמרעד ךילנהעוועג ךימ ןעפראד ייז סָאװ ,םעד ןָא

 טפָא רימ ייב ןעפור המחלמ רעד ןופ סעיינ יד וליפא

 דלאב ףראד ךיא זַא ,קנַאדעג םעד יו רחעמ טשינ סיױרַא

 ירד ןערעכיור רעדָא ,ךַאז ענעגנולעג ַא סעּפע ןעביירשנָא
 ,עקלויל

 ! טרעהרענוא יו
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 ןעטקנוּפדנַאטש עמעװקַאּב

 רימ טלעפעג ןעביירש רעייא ,סימעניולק רעה ,ןיינ
 רימ ןעלעפעג רעביירש עשידיא יד ןופ רענייק .טשינ
 ןופ ןעטלאה סָאװ ,יד ןופ םהאנסיוא רעד טימ -- טשינ
 ךיוא רימ ןעלעפעג יד ןוא .טנאלאט ןעריוהעגנוא ןיימ

 .רעביירש סלא טשינ ,ןעשנעמ סלא רָאנ

 "עוו טסירָאמוה רעטמהיראב רעד וליפא טשינ ,ןיינ
 יו יוזא טשינ טביירש רע .טנָאמרעד רהיא ןעמָאנ סנעמ
 ,ך י א יװ יוזא ןעביירש זומ ןעמ .טשינ רע גוט -- ךיא

 רָאנ ,סױא טשינ טכאמ רעסעב .טשינרָאג רעדָא
 ,ךילגעמנוא ךילריטאנ זיא סָאד

 יו ןעבעג טשינ תוצע ןייק ךייא ןָאק ךיא .- . ,
 -יירש טשינ טעװ רהיא יוז א יװ .ןעביירש וצ יוזא
 טעװ רהיא ןעדייס .טוג ןייז טשינ ץלא סָאד טעװ ןעב
 רהיא בא .ךיא יװ יוזא טקנוּפ ןעביירש ןעמענ

 ,רעמירקכָאנ א ,רעשלעפ א ןייז רהיא טעוװ ןוט סָאד טעוװ

 ,טעטילאנינירא קנופ א ןהֶא שנעמ א ,רָאטאיגאלפ א

 גיצניינהעשת ףיוא ןעניוט טעװ יירעביירש רעייא ןוא
 .תורּפכ

 ,דייר ענולק עניימ ןופ ןיוש טהעטשראפ רהיא . , ,
 סָאוור אפ ןעזייוואוצנָא ךייא ביוחמ טשינ ןיב ךיא זא
 ןענעז ייז .טוג טשינ ןענעז קרעוו עשיטסירָאמוה ערעייא
 טונ טשינ ןערָאט ייז ?ייו ,ראפרעד טוג טשינ

 טזוומ -- טסירָאמוה רעכאווש א ןיב ןיילא ךיא .,ןייז
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 ןייז טשינ טרָאט רהיא .רערעכאווש א ךָאנ ןייז רהיא

 ןעפורסיורא טשינ טליוװ רהיא ביוא --- רימ ןופ רעסערנ

 ןופ רענעלק ןייז טשינ טרָאט רחיא ןוא סא ה ןיימ

 ךייא לָאז ךיא זא ,טשינ טליוו רחיא ביוא --- רימ

 ,ךיא יוװ יוזא יונעג ןייז םוראד טזומ רהיא .ןעטכאראפ

 "השמ לייוו .גירביא ןייז רחיא טעװ ,טגָאזעג יו ,ןאד ןוא

 .טייקגידנעווטיונ ןייק טשינ ,סוסקול א  זיא יירעדאנ

 ? ןענאטשראפ
 א } 5

 וצ גיטכיוו טשינ זיא'ס .ףיפעל .נ דניירפ ,ןיינ . , ,
 ץנאג ייז געמ ןעמ .רעטייברא רעדיינש יד טימ ןייז
 "ול רעשידיא רעד ףיוא סולפנייא רעייז זא ,ןעגָאז ןעמָא

 ,רעדנעבראדראפ א ,רעכילדעש א זיא רוטארעט
 -ראטימ א ,טארעטיל א ןייז ןהעש ץנאג ןָאק ןעמ

 "רא ןייק ןייז טשינ ןוא גנוטייצ רעשידיא א ןיא רעטייב

 יד וצ רעביא סָאד ןעזָאל רימ ,ךאפ ייב דניירפ-רעטייב

 :טשינ ףראד ןעמ .סרעקנעש רעיב ןוא םידחוס דהעמ
 !ףיפעל .ג דניירפ רעטכארטענסיוא ,ףיוראד ץורית ןייק

 לייו ראפרעד ,רעטייברא יד בעיל טשינ בָאה ךיא
 דובכ גונעג ּפִא טשינ ןעביג ןוא רעכיב גינעוו ןעפיוק ייז
 ךיבענ ןעטייברא ייז .ןעטארעטיל יד רעדירב ערעזנוא
 ייז ביוא ,רעווש ןעטייברא טשינ ייז ןעלָאז ,ונ ? רעווש
 ,הרירב ןייק טשינ ןעבָאה ייז ביוא ןוא .הרירב א ןעבָאה

 ?דנענוט א טיונ רעד ןופ ןעכאמ סָאװדוצ וט

 ןייז וצ .טניירפ-רעטייברא ןייק טשינ ןיב ךיא ,ןיינ

 וצ יו לענינירַא יוזא טקנוּפ זיא דניירפ-רעטייברא ןא
 א .ריִא א ןייז ?יוװ --- יונג רעלענינירא ןא .דיא א ןייז

 ,טפוש רעזָאלצראה א ,לערעקנייוש א .טשינ -- דיא

 םעד .רעכאהבעילרעטייברא רעמשרע ןא ןייז ?יוו ---

 "יא ןוא טואימ סָאד זיא ,ןָאדאמירּפ-"רעטייברא ן'תמא
 .ניסירדרעב

 ןופ דניירפ רעלענָאיסעּפָארּפ ןייק טשינ ןיב ךיא ,ןיינ

 .ןערעלקפיוא טשינ ייז ליוו ךיא ,רעטייברַא רעדירב יד
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 ןיא .רעטסניפ רעד ןיא גנאג רעייז ןעצעזרָאֿפ ייז ןעזָאל

 "ראצ םוצ -- טכיל םוצ רַעליג ןעמ טפערט רעטסניפ רעד

 (עיזעֶאּפ יד טקרעמ) ,ןעביולג ןופ טכיל ןעהֶאלב ןעט
 'םיוא-ןעגיוא יד יו רעמהענעגנָא ךס א זיא סָאד סָאװ

 עטיור יד ןופ טכיל עדנעכאמ-דנילב-המשנ ןוא עדנעסייר
 "סיש ערעסערג ןופ ןעמוקנָא'ס ןָא ןענָאז סָאװ ,סעטאמש

 .טשרָאב ןעל

 ,ךאפ ייב דניירפ-רעטייברא ןייק טשינ ןיב ךיא ,ןיינ
 ,טייוו יוזא ףױא זיולב טהעג לאטיּפאק וצ סאה ןיימ
 "א טשינ ?יװ לאטיּפאק עניצומש סָאד לעיפיוו ףיוא
 ,ןירעבָאהבעיל עטשרע ןייס .טייז ןיימ ףיוא ןהעגרעב

 "םיוא רעד ןיא לעקַאפ ן'טימ עמאד יד ןעוועג טשינ זיא

 -ָאר רעטשרע ןיימ .טרעקראפ רָאנ טנאה רענעגיוהעג
 ,עעדיא רעשיראטעלָארּפ רעד טימ ןעוועג טשינ זיא ןאמ

 -עז עכלעוו ,ךעלדנער עדנַאלב טנעזיוט עכילטע טימ רָאנ

 שיראטעלָארּפנוא ןא טימ טנאה-ןיא-טנאה ןעגנאגעג ןענ

 .לעדיימ גידנעלעיּפש-ָאנאיּפ
 ,ךאפ ייב דניירפ-רעטייברא ןייק טשינ ןיב ךיא ,ןיינ

 ! ףיפעל .נ רעה
 א } *

 ,לאפאפ מ ןייליירפ בעיל ,טשינ ךיז טרעדנואוו . . ,

 .טנייה יו שרעדנא טנָאזענ ןעטכענ בָאה ךיא סָאװ

 ,טייהניואוועג אזא רימ ייב ןיא סע
 -ראפ ןוא ןעדנובענוצ ןייז שנעמ א ןעד זומ םירָאװ

 ? טרָאװ ןייז וצ טפאלקש

 --- רעקנעדיירפ א ןוא שנעמ רעלאקידאר א ןיב ךיא

 ןענעיד טשינ ךיא ל?יװ .טשינ רעטענ ןייק וצ ךיא ןעיד

 טָאה תוכייש א ראפ סָאװ ןוא .טרָאװ ןיימ וצ וליפא

 עטמעטָאעגסיורא סָאד ןעד זיא ? רימ וצ טרָאװ ןיימ ןעד
 ןימ ןופ רעכעה טהעטש עכלעוו ךאז א דניוו לעסיב

 ? ןענעכער ךיז זומ ךיא סָאװ טימ ןוא טסבלעז
 ךייא בָאה ךיא זא ,טנָאזעג ןעטכענ ךייא בָאה'כ . . ,

 טציא ךיא גָאז .שרעדנא טציא ךיא גָאז ,ונ --- ? בעיל

 סס



 טשינ ךָאד זיא טנייה .ןָא טשינ ךימ טהעג רהיא זע
 "נעגער א ןעוועג זיא ןעטכענ ! ןיילײרּפ בעיל ,ןעטכענ

 ךיא בָאה -- גימעמוא ןעוועג ןיא רימ ןוא גָאט רעגיד

 ךייא ,טשוקעג ךייא ,עבעיל א טלעיּפשעג ךייא טימ

 ןיא טרעטיילענסיוא ןוא ןהעש זיא טנייה .רעטייווָאזנוא

 ךיא ןָאק --- ענעשעק ןיא דלעג בָאה ךיא ןוא ןעסיורד
 ךיא ףראד .ן'רוכיש'ראפ ןיו ן'טושפ טימ ךיז

 ,גיסירדרעביא רימ רהיא טנעז .טשינ ןעגיוא ערעייא
 ןימ טשינג ןיא סָאד .?אפאפ .מ ןייליירפ ,ןיינ

 פעוװ העש א טימ רעטעּפש זא ,ןייז ןָאק .טרָאװ טצעל

 .שרעדנא ןעקנעד ךיא
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 ױזַא יו ןוא ןעמוירַאּפַא

 א רעבָא ,ךאפ רעטלא ןא זיא ךאּפ-ןעמזירָאפא רער
 רעסעב זיא ןעטעקשַאק ייב ןעטייברא וצ טָאטשנא .רעטונ
 ָאטשינ זיא ןעמזירָאּפַא ייב .ןעמזירָאפַא ייב ןעטייברא וצ
 ןוא רהֶאֹי ץנַאג א טהעג סָאװ ךאפ אס -- קעלס ןייק
 ,ןעמזירָאפַא (ןעגָאז וצ רעדָא) ןעביירש וצ ידכ .רהעמ ךָאנ
 ןָאינוי רעד ןיא ראלָאד 29 ןעלהָאצוצנייא גיטיונ טשינ זיא
 ,טסיזמוא ןעכָאװ עכילטע ןעטייברא וצ ןוא

 -ויפב ַא סנענייא ןייז טגָאמראפ סָאװ ,שנעמ רערעי
 ןוא ןעצעזקעװַא ךיז ןעק ,רעיּפַאּפ לעקיטש ַא ןוא רעדעפ
 ,ערענרע רעדָא ערעסעב -- ןעמזירָאּפַא ןעביירש ןעמענ
 : ֿפייו (םזירָאפא) ערעס עב יו ערעגרע  רעסעב
 ןוא ,סָאד יװ רענרע ךָאנ ךילנעוועג ןענעז ערעסעב יד
 ,ייבאד עטסנרע סָאד זיא סָאד

 ןיב ,עלייצ ידדָא-טָא ןופ רעביירש רעד ,ןײלַא ךיא
 -אמרָאפ יילרעלא ןיא ןעמזירָאפא ןעגנאגאב לָאמא ךיוא
 עסיורג רָא נ ךיוא ןוא .ערענעלק ןוא ערעפערג .ןעט
 רעננירג ןייז ןעק סָאװ ?ייוו .טעוועלאשזעג טשינ בָאה ךיא
 ןיא סָאװ ןוא ? עיצקאדער א ןופ םכח א ןייז וצ יו
 סָאװ ןוא ? שיטסינַאטעילעפ-גיד'לשמ ןייז וצ יו רעטכייל
 ןא יװ רעזָאל-?כשיניטשינ ,רענרעזימ ,רענעלק זיא
 ? םזירָאפא

 -אטיצ רעד יו רעגרע ךָאנ זיא גָאלָאמזירָאפַא רעד
 ,טרעטיצ רע שינ .טריטיצ --- טסיטַאטיצ רעד ,טסיט
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 ןיא טסיטַאטיצ ַא ןייז וצ .(םזירָאּפַא) טריטיצ רע רָאנ
 טשינ ןיא סָאד ןוא רעכיב עדמערפ ןעזע? וצ ;יטיונ

 ןליפא -- ןיא גָאלָאמזירָאפַא ןַא ןייז וצ .טייברא ןייק
 .גיטיונ טשינ ךיוא סָאד

 וצ ןעכילגענ זיא ןעמזירָאפַא טביירש סָאװ שנעמ ַא

 ףיוא ןעק ןעמ == סינ ענידייל ףיוא טבעל סָאװ םענייא

 ,(םויראפא) טשינ ייז ןערהענ ןערהענ רעבָא ,ןעפייפ ייז
 -- ,רענַאזשידק א וצ ךיילג ןיא רעגָאז-ןעמזירָאפא ןא
 ,(םזיראפא) םלוע-תיב ןָא ןענָאמרעד עדייב
 טהעטיא-ה  (גאעמאה (םמאפשצתמ - (בצמסא28  טטאתתבאס - (:טטהספ) - 6 :-2  טבוגעטפו  טעשאומסס אמעותאוש ממני: טעעאועאפ סעמיפאפא סעמנעמ)  טםאממסומה

 יּפִא רימ לָאז :ָאדָאיליא יוװ ךיילנ --- רעווש ךיא

 א ןעמעננייא ךיא לָאז ,טנַאה עטשרעדָאפ יד ןערַאד

 סָאד טקורעגקעװַא ןיוש) ,טרָא ן'פיוא ָאד הנושמ-התימ

 ,עגר א ליפא ןעטכאורט לע ךיא ביוא (?עקנעב

 ןעמוירָאפַא עדנענלַאפ יד ןעביירשנָא ?עוו ךיא רעדייא

 סָאװ ,םינינע עכילנהע ןוא עבעיל ,ןעבעל ,טיוט ןעגעוו

 סָאד וט ךיא .טנאה רעד רעטנוא ןעמוק רימ ןעלעוו

 ןַא ןייז וצ זיא סע ננירנ יוװ ,ןעזייוואב וצ ךייא ידכ

 -סיוא סָאד ךיז ןעק'מ טכייל יװ ןוא רענָאזעמזירָאפַא

 רעד ףיוא ןעּפעטש לעסיב ַא רָאנ ןעק'מ ביוא -- ןענרעל

 -ָאמַא בור'ס זַא ,טנָאזעג לָאמַא ןיוש בָאה ךיא .ןישַאמ

 "עג לעוו ךיא .ןעטייז עדייב ףיוא ןעצונ ןעמ ןעק ןעמזיר
 ןיא ןעבעל סָאד ןעבעל סָאד :ןעלעיפשייב ןעב

 ןעהיצנֶא ןעמ ףראד רענייז ַא ,רענייז ַא וצ ןעכילגענ

 סָאװ .ןערעװ ןעניוצעגנָא ךיוא זומ ןעבעל סָאד ןוא

 "על ס'נעשנעמ םעד זאא סע רעגנעניוצ עננָא

 רעכילטקניפ ץלא .שנעמ רעד טהעג רעסעב ץלא ,ןעב
 ,רע זיא

 רעד טקנופ זיא שנעפ א : טרעקראפ -- רעדָא
 --- ןָא םהיא טהיצ ןעמ זא ,רענייז א ,רענייז א ןופ ףופיה
 ,ןָא םהיא טחיצ ןעמ א ,שנעּפ א ןוא ,טשינ םהיא טרא

 .םהיא סע טסירדראפ
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 :עלעפייפ ַא וצ ןעכילגעג זיא ןעבעל סָאד (1 :רעדָא

 .םע טלעיּפש יוזא ,ןיירא םהיא ןיא טספייפ וד יו יווע

 רעגנירנ ץלַא ,עלעפייפ ן'פיוא טספייפ וד רחעמ טָאװ (2

 סָאװ .ןעבעל ן'טימ עבלעז סָאד .לעיּפש רעד ריד טרעוו

 ריד טרעוו רעטכייל ץלַא ,ןעבעל ן'פיוא טספמייפ וד רהעמ

 .(גיניזפיט) לעיּפש רעשיראנ רעצנאג רעד

 רעד טקנוּפ ןיא ןעבעל סָאד :טרעקראפ --- רעדָא

 "אד טפייפ ןעמ זַא ,עלעפייפ ַא ,עלעפייפ א ןופ ךוּפיה

 טפייפ ןעמ זא רעבָא .םהענעננא ץנאנ סע ןיא ,ףיור

 .ענדוקסאּפ זיא ןעבעל ן'פיוא

 לע טימ עט ס ע ב סָאד :עבעיל ןעגעוו רעדָא

 סָאד ןא ,ע ב עיל נענ עג זיא עבעל ןעגעג

 .טארייהנעגעג ןיא עבעילנעגעג ןעגעג לעטימ עטסענ

 ןעצעזענסעבעיל עטצעזעגנעגעג עֶלַא ןענעג זיא סָאד רעבָא

 ָאטשינ ןיא סע רעכלעוו ןעגעג ,טראוונעגעג רעד ןופ

 .(םזירָאפא רעניטרא-ריפאס) .טראוונעגעג-ןעגעג ןייק

 םעד ןופ נָאטיירפ-רעצרוק רעד זיא הּפוח יד :; רעדָא

 עלא יד ךיז ןעגידנע רהיא טימ---םזיטנאמַאר ןעכילשנעמ

 רעד וצ טהעג ןעמ עכלעוו בעילוצ ןעגנונפָאה עשיטנַאמָאר

 .הּפוח

 "שנעמ רער ןופ שינרעטסניפ יד זיא -- טכיל :רעדָא

 רעד ןיא זיױלב טהעז גיוא-המשנ סָאד .המשנ רעכיל

 ץֶלַא ,חמשנ רעד םורא זיא'ס רערעטסניפ סָאװ ,רעטסניפ
 .טסבלעז ךיז המשנ יד טהעז רעסעב

 יו טסנופ ןענעז ,ךעלדייס עגידלושנוא --- רעדָא

 ,ךאז אזא ָאטשינ זיא'ס -- תובוח-ילעב עגירלושנוא

 גידלושנוא זיא סָאװ לעדיימ א : טרעקראפ --- ןוא

 ךיז ייב טלאפ יז --- בוח-לעב א ןופ ךוּפיה רעד טקנוּפ זיא

 ,ּפָארא טשינ
 ןוא רעטייו ךס א ןעהיצ טנעקענ ךָאנ טלָאװ ךיא

 "ָאפַא רעד זַא ,רועישדַאדןהֶא ןעלעיפשייב טימ ןעזייװַאב

. 



 ןעק'מ --- ןענארק-ימונ רעניליב א יו טקנוּפ זיא םזיד
 ניטיוק טרעוו רע זא ןוא ,ןעטייז עדייב ףיוא ןענָארט םהיא

 ויא רע ןוא ?עבוא ן'טימ ןוס שי ַא םהיא ןעמ ןעק
 .גיצנאלנ ןוא יינ ןוא שירפ רעדיוו

 .גונעג ןייז טע'ס רָאנ
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 "טלעווזור, לעטעטש ַא ןַארַאֿפ

 (גָאפ עלא ה"ב טסע סָאוװ ,ןעשנעמ א ןופ ןעקנאדעג)

 ןענַארטעגרעטנוא יורפ ןיימ רימ טָאה שיפ יד ייב
 ןעמ ואוו ,טלעווזור ?עטעטש א ןענעוו סעיינ ?עקיטש סָאד

 עסאמ א ןיא ןעסָאשעג ס ַא וו ר א פ א ןהֶא טָאה
 טביוה טולב ןיימ יו טלהיפעג בָאה ךיא ןוא ,רעקיירטס

 -אּפ גירנעביילק ןוא ,ןעפיולרעביא ,ןעדיז ,ןעכָאק ןָא

 טייקעג ךיא בָאה ,ּפראק לעקיטש ןופ ךעלדנייב יד ךעלעמ
 : ןיילא ךיז וצ טרשרעג ןוא שיפ לעקיטש עקאמשעג סָאד

 יד ! ןעטסילאטיּפאק ןופ טייקניטכערטרעדינ אזא ---

 -ייווש עכלעזא ! ןעהערדּפָא טפראדאב ייז ןעמ טָאה ּפעק

 !סעילציה עטסאדראפ עכלעזא !ןעלאבינאק עשינ

 ףךיי טימ רעלעט םעד טגנאלרעד רימ טָאה ןעמ זא

 ענייפ סָאד ןעשקָאל יד ןעשיווצ ןהעזרעד בָאה ךיא ןוא
 סעכ ןיימ ךיז טָאה ,בעיל בָאה ךיא סָאװ ,?עדנייב-ףראמ

 ןעקאמשעג םעד ףיוא גידנעזָאלב ןוא ,טלהיקענּפָא לעסיבא

 : טלעמרומעג רימ וצ ךיא בָאה ,ךיוי ?לעסיב

 ! נירלוש זיא'ס רעוו ,ןעמעלא ךָאנ ,טסייוו רעוו ---

 עמירַא ןעמענ טאלג טעװ ןעמ זא ,ןייז טשינ ךָאד ןעק עס

 -יש ייז ןוא --- רעדניק עניילס ןופ סעטאט -- ןעשנעמ
 -- ךיז וצ טנָאזעג ךיא בָאה -- ֹוטפָאה ןמיס א ? ןעפ

 ?אה :טשינ ףך י ד ןעמ טסיש סָאװראפ

 ןעלעפעג קראטש רימ זיא הנעט עשינָאל עניזָאד יד
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 יעננָא םנאדעג ןיא ךיז ייב ךיז בָאה ךיא ןוא ןערָאװעג
 רעטכארט רעלאקידאר ,שנעמ רעדנעקנעד ,םכח ןעפוד
 ,ןעמענ ענהעש ערעדנא ןוא

 ךיא ןוא שיילפ סָאד שיט םוצ גנאלרעד טָאה ןעמ זא
 לערעבעל סיז א ,ןהוה א ןופ ךעלעגילפ ייווצ ןהעזרעד בָאה
 בָאה -- בעיל בָאה ךיא סָאװ ,עלעקלָאּפ ענייפ סָאד ןוא
 רעדנא ץנאג א ןיא ךיז יד ןעטכארטאב ןעמונעג ךיאא
 ,טביל

 ,ןחוה רעד ןוֿפ עלעגילפ עכייוו סָאד גידנענָאנ טציא
 ךיא בָאה ,ןייו לעסיב ןעטוג םעד טיש גידנעּפוזוצ ןוא

 יזא טשינרָאנ ןיא ךאז יד זא ,ןהעזעגמורא טשרע ךימ
 זא ןוא .שיפ יד ייב ןענישרע רימ זיא יז יו ,ףילקערש
 -אז וצ סנאש א ןעבעג ךיוא דצ ןערעדנא םעד ףראד ןעמ
 ,טרָאװ א ןענ

 ןוא ךיז וצ ט'הנעט'עג ךיא בָאה --- טסייוו רעוו ---

 ןענעז רשפא ,טסייוו רעוו --- עלעקלָאּפ סָאד טעקָאמסענ

 םוראוו ןוא ?ןעשנעמ עכילדעש עקאט סרעקיירטס יד

 -רעביא םינצבק ןעלָאז -- טכאוטעג רעטייוו ךיא בָאה
 ןעד סָאד טננאלראפ רעו ?ן ע ק י י ר ט ס טּפױה

 ןעגָאז לָאז --- ךיא גָאז -- ץעועג סָאד ןעוו ?ייז ןופ

 !ןעמ ז |ו ס אלימ ,ונ ,ןעקירטס ט | | מ רחיא

 -עג סָאד יו גנאל יוזא רעבָא .ןעפלעה טשינ ךיז ןעמ ןעק

 ניצכעז טימ ראלַאד א ףיוא ןעבעל וצ ריד טביולרע ץעז

 ָאט --- תונעט ןייק טשינ ריד וצ טָאה ןוא ,גָאט א טנעס

 בעילוצ ,קיירטס ןיא טיורא טסהענ ןוא וטסמענ עשז-סָאװ

 ךָאד זיא'ס !ךילקריוו ? גָאט א סינעּפ גיצרעפ עניּפמול
 ,ןעכאל םוצ רָאנ

 ןעטנעכייצעגסיוא םעד טגנאלרעד רימ טָאה ןעמ זא
 ךָאנ ךיא בָאה --- ?עדורטש לעקיטש א ןוא טָאּפמַאק-לעּפע

 יד ןעגעוו סעיינ ?עקיטש םעד ףיוא ןָאטעג קוק א לָאמא

 ,טלעווור לעטדעטש םעד ןופ סרעקיירטס ענעסַאשעג
 עוואק עשיקרעט לעסיב ערעייט סָאד טצעלוצ גידנעּפוז ןוא
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 טימ טעמכ טגָאזעג ךיז וצ ךיא בָאה ,סאט רעניילק א ןופ

 - : : סעכ
 טימ רהעמ רעד זיא רהֶאי ץראווש א ראפ סָאװ ---

 ייז ןעכאמ סָאװ ? ךיז ייז ןעלמוט סָאװ ? רעטייברא יד

 ייווצ טארוקא ןעליוו ייז ? זיא סָאװ ? ןעזעוו אזא ןופאד

 -ענ זיא ןענאוו ןופ :סנעטשרע זיא ?נָאט א ראלאד

 ייווצ ןעבענ וצ ןעטּפיוחאב ןענעק סעסָאב יד זא ,ןעגנורד

 ןעליוו רשפא ? טשינ ייז ןעבָאה רשפא ? גָאט א ראָלַאד

 ?וצרעד טייצ ןייק טשינ ייז ןעבָאה רשפא ? טשינ ייז

 לָאז םוראוו --- ןעקיירטס אי ןיוש ביוא :; סנעטייווצ ןוא
 וצ ךיא גָאז -- ךָאד-המ ? ןעסיש ןערָאט טשינ ייז ןעמ

 זא ,ךָאד-המ --- קיּפטוט א טימ ןייצ יד רימ עבָאלד ןוא ךיז

 ןעקיירטס סָאװ ,טייל רעטנעזיוט ןעמ טסיש אּפָאריײא ןיא
 "סיוא ןערָאט טשינ ןעמ לָאז עשז-סָאװראפ ָאט ,טשינ

 סָאװ ,רעטייברא עשיראנ גילדנהעצ רָאּפ א ןעסיש

 סָאװ -- גָאט א סינעּפ גיצרעפ עניּפמול בילוצ ןעקיירטס

 ! רָאנ סָאד זיא -- רעטכעלעג א רָאנ זיא סָאד

 טרעכיורראפ ךיז בָאה ךיא ןעו ,טציא טשרע ןוא

 ףיוא טצעזענקעווא ךיז ןוא ראניצ-אנאוואה ןעטוג םעד
 ,ןהעזעגמורא יונעג ךיז ךיא בָאה ,לוטש-נעיוו רענייפ רעד

 בעילוצ .ןענעז רעטייברא יד ךילניילק יו ,שיראנ יו
 ןעזעו א ןעמ טכאמ ,גָאט א סינעּפ גיצרעפ עניּפמיפ

 ןיא טלעטש ןעמ ןוא ןעקיירטס טהעג ןעמ ןוא

 .ןעבעל'ס

 -כעלעג עטסערנ'ס -- טכאלעצ ךיז בָאה ךיא ןוא

 ,רעט
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 לעקנָא ןיימ וצ ףעירּב ַא
 נאנטע

 רעד ןופ געט יד ןיא ןעבירשעג

 המתלמ טלעוו רעסיורג

 .ןעלעטשרָאפ ריד ראפ ךיז לע ךיא ,לעקנָא רעבעיל

 רהָאי א ןופ שנעמ א ןיב ךיא ,ןאמנייטש ןמ?ז סייה ךיא

 רהענרעד ךיא ןוא ,רעדניק טימ יורפ א בָאה ,גיסיירד

 ןיוש ךיא ןיב אקירעמא ןיא ..?עבלעוועג ןיימ ןופ ךיז

 "ענפיוא ןיב ךיא .ןעלױּפ ןופ םוק ףיא ,רהָאי ףלעווצ

 ןופ ןוא ןערעטלע עשידיסחישידיא ייב ןערָאװעג ןעניוצ

 "קירוצ א ,רענעדיישאב א ןעוועג ךיא ןיב ןָא דייחרעניילק

 "ראפ ןעוועג ןיב ךיא ןֹוא ,רעזעיגילער א ,רענעניוצעג

 "בעיל רעשילָאכנאלעמ-סיז א טימ --- ןעבעכ ןיא טבעיל

 ,טפאש

 רעטנוא .אקירעמא ןייק טרעדנאוועגסיוא ךיא בָאה

 ךיא בָאה ןיטעג-סטייהיירפ רעניזעיר רעד ןופ ןעטָאש םעד

 וָאט ייב .טיובעג םייה ןיימ ,ןעגָאלשעגפױא טלעצעג ןיימ

 ןוא טנערעלעג ךיא בָאה טכאנ ייב ,טייבראעג ךיא בָאה

 -אווש ,רעטלע ןערָאװעג ךיא ןיב ?ייוורעד .טמיורטעג

 "עג .טאהעג הנותה בָאה .רענעגָאלשרעד ,רעדעימ ,רעכ

 ייווצ ןענעז --- רעדניק רעיפ טאהענ .ליבלעוועג א טנעפע

 ןייז ןעּפאלק ןעמונעג טָאה ןעבעל סָאד .ןעברָאטשענ

 ןיימ ןופ רענייטש-קורב יד רעביא קארט-קירט גינַאטנייא

 -ָאװעג טלעפייווצראפ טשינ ןיב ךיא רעבָא .געוו ןעטייוו
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 רעד ןיא ;ןערהֶאי עשידיסח עניימ ןיא לָאמא יװ .ןער
 ןיימ ןעננוזעג דייהחרעליטש ריס ךיא בָאה ,םייה רעטלא

 : לעדעיל-טסיירט שידיסח
 ,סאווייאוו ,יאוו וא ןוא ,לָאמ א ךָאנ ןוא לָאמ א ךָאנ ןוא

 ,,!םאוו-יאוו ,יאוו יא ןוא ,לָאמ א ךָאנ ןוא לָאמ א ךָאנ ןוא

 טשינ ךיז .דעיל ןיימ ןעוועג זיא גיטעמוא ףעיט

 רעזנוא ןופ ןעפור-סאנ עהיור יד ןיא טסאּפעגניירא
 יד ןופ גנאלקּפָא ןעזייא-ךואךייטש רעד ןוא .טָאטש

 .רעדנעכאלסיוא ןא ,רעשיניצ א ןעוועג זיא ןעדייבעג-לבב

 | .ךיז ןיא ןעננוזעג ליטש בָאה ךיא רעבָא

 ןוא ןיילק .םאזהימ .ןעבעל ןיימ ןעוועג זיא םיִרָא
 ךיא סָאװ לעמיה ל?עקיטש סָאד ןעווענ זיא גידווערָאּפש

 ןעטניו עטרעטלעראפ .,ןעגָארטעג גיוא ןיימ ןיא בָאה
 עלעג ןוא ,טכענ עסייה יד ןיא בייל ןיימ טלחיקעג ןעבָאה

 ןיא געט עניימ טיילנאבניירא ןעבָאה ,לעבעווש יװ ןענוז
 טבעלענ בָאה ךיא רבא .ליבלעוועג ןעּפמוד םעניילק םעד

 ןעוועג ןוא ,רעדניק עניימ טזיײּפשעג ןוא ,טפַאהעג ןוא
 יד טימ קילג םיִרָא ןיימ טיובענ ןוא בייוו ןיימ וצ יירטעג
 א וצ ןייטש א ,לענוצ א וצ ?עניצ א ,טנעה ענעגייא
 .ןייטש

 ךָאנ ןערָאװעג ןיב ךיא .ןעננאגעג ןענייז ןערהָאי
 ,רענעגיוצעגקירוצ ךָאנ ,רעשילָאכנאלעמ ךָאנ ,רעליטש

 --- רעדניק יד ,רערעווש ןערָאװעג ןיא ןעבעל סָאד

 - ףָאנ רימ געלפ ךיא ןוא .רעכאווש --- בייוו ןיימ .רעסערג
 : דעיל טלא ןיימ ןעגניז ץלא

 ,םאווייאוו ,יאוו יא ןֹוא ,לָאמ א ךָאנ ןוא לָאמ א ךָאנ ןוא

 זםאוזיאוו ,יאוו יא ןוא ,לָאמ א ךָאנ ןוא לָאמ א ךָאנ ןוא

 תולפת עניימ עלא ךיא בָאה ?עמיה ןעהָארג םער
 ןוא .טייברא ןיימ -- דרע רעמוטש רעד .ןעבעגעגּפָא
 ןעננאהעג םישובלמ ענעדייז-ןיד יו ןענעז תומולח עניימ
 סעמעוו ןיא ,טייהיירפ ןופ ןיטעג רעגיזעיר רעד םורא
 םייה ןיימ ,ןעגָאלשעגפיוא טלעצעג ןיימ בָאה ךיא ןעטָאש
 | ,טיובעג
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 א ןעבעל ךאווש ןיימ טָאה .חמחלמ יד ןעמוקעג זיא
 -םערוט יד ןיא ןוא ,טנעמאדנופ ןייז ףיוא ןוטעג רעטיצ
 -נעשנעמ .ןעשעל ןעמונעג טניל סָאד ךיז טָאה רעטסנעפ

 רימ ךיז טהערד סע .טוג טשינ רימ זיא'ס .עפע ? טולב
 .שלח ךיא .םיפ יד ךיז ןעגיוב סע ,ּפָאק רעד

 ,ריד ןופ לעטראק א ןעטלאהרעד ךיא בָאה רעטעּפש
 ךיא וא ,רימס טסביירש וד ןעכלעוו ןיא ,לעקנָא רעבעיל

 -עג א ןופ ןעשנעמ ןָאילימ גילדנהעצ עכילטע טנייפ בָאה
 יוזא יו .ערקירּפ ןעוועג ךאז יד רימ זיא .טרָאס ןעסיוו
 יז ןָאק ףךיא סָאװ ןעשנעמ ןעבָאה טנייפ ךיא ןָאק
 ןליפא ןוא ,ן ָא ק ךיא סָאװ ןעשנעמ יד וליפא זא ? טשינ
 ,ןטעג סט בע ש  ךילנעזרעּפ רימ ןעבָאה סָאװ יד
 ? ךיא ןיב רעװ --- ?ייוו .ןעבָאה טנייפ טשינ ךיא ןָאק
 פעטעלב א ,טחענראפ סָאװ ביוטש א ? ךיא ןיב סָאװ ןוא

 "ומ ,טשינרָאג ַא ,טניוו ם'נופ ןענָארטראפ טרעוו סָאװ
 !שנעמ א .טגָאזעג סנייטש

 א ך א נ ןעטלאהרעד ריד ןופ ךיא בָאה םעדכָאנרעד
 וצ האנש ןיימ זא ,רימ טסביירש וד ןעכלעוו ןיא ,לעטראק

 טהעג סע ןא ןוא טקראטשראפ ךיז טָאה ןעשנעמ ענעי
 ,ןייז טוג יוזא ךיא לעװ ןעכיג ןיא זא ןוא ,טולב ןיא ןיוש

 ןעכעטשרעד ייז ,ןעשנעמ ןענע'גרה ןערהָאפקעװא ןוא
 -ייוו יוזא ןוא ןעטאנארג טימ ןעסיירעצ ייז ,ןעזיּפש טימ
 ןעצנאג ן'טימ ןוטעג רעטיצ א רעדיוו ךיא בָאה .רעט
 רימ טרעוו טע !עפע ?טולבנעשנעמ .ט'שלח'עג ןוא בייל

 טויב וד רעבָא .ןופרעד רָאנ טכארט ךיא זא טוג טשינ
 ןענידייטראפ ןענעוו ךיז טלעדנַאה סע זַא ,ןענַאטשעגוצ

 ,בעיל ךיא בָאֹּה דנאל יינ ןיימ ןוא ,דנאל יינ ןיימ
 ןייפ ןופ ןעּפָארט ןעדעי טימ בעיל ,בעיל קראטש

 ךיד ךיא בָאה .חמשנ ןיימ ןופ סלוּפ ןעדעי טימ ,טולב

 ריד בָאה ךיא ןעכלעוו ןיא ,לעטראק א ןעבירשעגקירוצ
 ,ןהעג זיא ןהענ זא .ןעלאפראפ ,אלימ זא ,ןעסיװ טזָאלעג
 סעמעוװ ןיא דנַאל סָאד רימ ןיא רעייט ןוא בעיל ?ייוו
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 "עג טסענ ןיימ בָאה ךיא םייהיירפ ןופ ןעטָאש-ןייטש

 ,םייה ןיימ ,טיוב
 רימ גָאז --- ןעבירשעג ריד וצ ךיא בָאה -- רָאנ

 ?טָאד ןעמ ןָאק יו .ןעשנעמ ןענע'גרה זוס ךיא זא ,טשינ
 ,אנוש םעד ןעלדיז ןהעגסיורא לָאז ךיא זא ,רימ להעפאב
 שטָאב -- ,רעטרעוו עטסגרע יד טימ ןעגידיילאב םחיא

 ,ןוט סָאד לעװו ךיא .ךילנעזרעּפ טשינ םהיא ןָאק ךיא

 לעװ ךיא .רעווש רהעז ןעמוקנָא רימ טעװ סָאד שטָאכ
 ןיא ןעייּפשנָא םהיא לע ךיא זא ,טייוו יוזא ןהעג וליפא

 ,גיטיונ ביוא ,ןוא ,רעדרעמ ןעפורנָא םהיא .ןיירא םינּפ
 א ןעפראוו םהיא ןֹוא םינּפ'ס ןעלבארגעצ םהיא ךיא לעװ
 טעוװ רע זא ןוא .ןיירא ּפָאק ןיא ךוטשיט טהערדעגפיונעצ
 ןעסיגּפָא םהיא ךיא לעװ ,ליבלעוועג ןיימ ןהעגייבראפ

 .חמחלמ זיא'ס זא ,ןעסיוו רע לָאז ,רעסַאװ טימ

 ןוא ?עטראק א ןעבירשעג רעדיוו רימ טסָאה וד רעבָא
 ןיא ןהעג ֹוצ בוח ןיימ זיא'ס זא ,ןעסיוו ןעזָאלעג רימ
 רע זא ,ןעגנאלראפ ןוא אנוש םעד ףיוא ןעסיש ,המחלמ
 ריד בָאה ךיא .ןעגנורעדַאפ ערעזנוא ןעבעגכָאנ זנוא לָאז

 :טנערפעג ךיד ןוא עשעּפעד א טּפאלקעגקעווא דלאב
 ףיא תעשב אנוש םעד ןופ ןערעדָאפ ךיא ףראד סָאוו

 סייוו לייוורעד ;טרעפטנעעג וטסָאה ? ןעּפַאכ םהיא לעוװ

 לייוורעד לָאז ךיא ,ליוװ ןעמ סָאװ ,טארוקא טשינ ךָאנ ןעמ

 ךיא בָאה .אנוש םעד ןענע'נרה'רעד יוזאיטאלג
 "יו ריד ךיא בָאה .טניימ סָאד סָאװ ןענאטשראפ טשינ
 א ראפ סָאװ טגערפענ ןוא עשעּפעד א טּפאלקענ רעד

 סָאװ ראפרעד אנוש םעד ןעבעגנָא ךיא לעװ ץורי ת

 ךיא זא ,טרעפטנעעג רימ וטסָאה ? םהיא ע'גרה'רעד ךיא

 -ינאק א ןייז ןערעהפיוא לָאז רע ליוו ךיא זא ,ןענָאז לָאז
 ןעקניז ןערעהפיוא לָאז רע ןוא ,רעסערפנעשנעמ א ,לאב
 .ןעשנעמ עגידלושמוא טימ ןעפיש

 טשינ ךָאד זיא'מ -- אלימ :טכַארטעג ךיא בָאה
 ןעמוקכרוד זיא סע יװ ןיוש טע'מ --- ןעשנעמ יװ רהעמ
 יערלעמטכאלש יד ףיוא סעווא ןיב ךיא ןוא ךיז ןעשיווצ
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 רע א

 ןעצראה ןיא רעבָא .גנידצלא ןוא טקיב א טימ טשרמולפ
 ףיוא ,לעטשנָא ןא רָאנ זיא'ס זא ,טסואוועג ךָאד ףיא בָאװ

 ןעמענ טשינ ךָאד לעװ ךיא ?ייוו .אנוש םעד ןעקעדשוצּפָא

 ךיוא טשרמולכ --- רענעי ןוא .ןעשנעמ א ןענע' גרה'רעד ןוא
 -וילק יוװ ,גנידצלא ןוא טענָאיאב א טימ ןוא טקיב א טימ

 ! רעדניק ענ

 ,טלהעצרעד םהיא ןוא אנוש םוצ קעווא ןיב ךיא ,ץרוק
 ,לאבינאק א ןייז ןערעהמיוא לָאז רע ; יוזא ןוא יוזא זא

 ,ןעשנעמ עגירלושמוא טימ ןעפיש ןעקניז ןערעהפטיוא ןוא

 .ךשֹוח ןוט ךיז טעוו טשינ זא

 -ראפ ַא ,רעכיילב א !אנוש רעד טגָאזענ סנייטשימ

 רעצ ַא ,רעטרעגנוהעגנסיוא ןַא ,רעקנארק ַא ,רעטעשטומ
 זַא !ןעשנעמ אזא ע'נרה'רעד ןוא םענ העג ,םייחה-לעב

 עס סָאװ טשינ סייוו רע ןוא נירעפעלש רָאנ זיא רענעי
 רע טכָאפ לעטענָאיַאב ַא טימ רָאנ ,םהיא טיס ךיז טוט

 ,ןענע'נרה'רעד ךימ ליוו רע ןוא ,ןענעווטסעדנופ |

 א טימ ,שנעמ רענעטקאוורעד א .,ןא םהיא ךיא קוק
 ךיא גָאז .דניק ןיילק א יװ ,שיראנ ךיז טכאמ ןוא דרָאב
 ,שיראנ ןעכאמ ךיז ףיוא טרעה : ןושל ןייז ףיוא ,םהיא

 א ?רעדרעמ א ?ןלונ א ?ךיא ןיִב רהיא טניימ סָאװ

 -עו סע לָאז ,ךיא גָאז ,טענזעשטסיא ?שנעמ רעדליוו

 ,לעסקיב םוצ סָאד ךיז טּפאכ ,ךיא גָאז ,דלאב ! ןעד

 .רע טכאמ -- ! אנוש רעניטולב ןיימ טנעז רהיא --

 .ךיא גָאז ,ןעפָאלש ךיז טנייל ןוא םייה א טהעג -

 .טדער רהיא סָאװ טשינ טסייוו רחיא

 ,רע טכאמ ,םכח רעד רהיא טנעז ,טוג ,ונ --
 .טליוו רהיא םסָאװ ןערעה ןיוש רימָאל

 ןייז ןערעהפיוא טלָאז רהיא זא ,ךיא גָאז ,?יוו ךיא ---

 ןעקניז ןערעהפיוא ןוא רעסערפנעשנעמ א ,לאבינאק א

 לעװ ,ךיא גָאז ,טשינ זא ,ןעשנעמ עגידלושמוא טימ ןעפיש

 "רָאנ ,ךיא נָאז ןעק'מ .ךףיוא ןעסיש יקאט רשפא ךיא

 .ןעטייצ עניטנייה ןעסיוו טשינ
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 ענעפָאלשראפ יד טימ ,אנוש רעד ,ןָא ךימ רע טקוק
 ;רימ וצ טכאמ ןוא ןעניוא

 ןערעדנא ןא ראפ ,תמא םעד ןעגָאז ךייא ?'כיא --
 טזייו רהיא רעבָא ,ןוטעג טשינ רשפא סע ךיא טלָאװ

 ,ךייא ביג ךיא ןוא ?ישנימ גידנעטשנא ןא ןייז וצ סיוא רימ

 ןייק ןעקניז טשינ רהעמ ?לעװ ךיא זא ,טרָאװ'ס ,רע טגאז
 ! ףיוראד טנאה יד ךייא טאנ .ןעשנעמ טימ ןעפיש

 בינ ןוא ךיא רעפטנע -- !טנאה יד ךייא טאנ --
 ,ךיא נָאז ,ןייז זָאל ןוא --- םכילע םולש ןעטיירב א םחיא

 ןעבעלרעד ,ךיא נָאז ,ןעלָאז רימ .העש רעניד'לזמ א ןיא
 ייב רהיא ןוא ,ערעדנא'ס ייב סנייא סטונ רָאנ ןהעז וצ

 .רימ

 ּפָארא טפראוו ןוא אנוש רעד טרעפטנע -- ! ןמא ---

 ,.יאולה ,ןמא --- ןעכאז עלא יד טימ לעסקיב סָאד ךיז ןופ

 ןעמנארב לעסיב ַא ךיז ייב רהיא טָאה ,רע טנָאז ,רשפא ןוא
 ,רע טנָאז ,טָאנ קנאד א זיא סע ? ץראה'ס ןעקיווקרעד וצ

 .רעבירָאפ ןיוש זיא ןעדייב זנוא ןעשיווצ המחלמ יד סָאװ

 זנוא ןעשיווצ סָאװ ,ךיא נָאז -- !טָאנ קנאד א --

 בָאה ךיא .טנידנעעגנ ןיוש המחלמס יד ויא ןעדייב
 -רהעפעג יוזא טשינ זיא'ס זא ,ךיא נָאז ,טסואוועג דלאב

 ןעמ ןאק ןעטוג טימ זא ןוא ,טלחעצרעד ןעמ יו ,ךיל

 ! םייחל .ן'לעוּפ ננידצלא

 ןוא אנוש רעד טכאמ -- ! םולשלו םיבוט םייחל---

 רהיא טליוו ,רע טנָאז ,רשפא -- .ןעפנָארפ קנורט א טמענ
 ךיבענ ןענעז ייז ? יאנוש רָאֹּפ א טימ ךָאנ ןעלטעצ

 .טכאמשראפ טוג ךיוא

 המחלמ רעד ןופ ןעמוקענמייחא ךיא ןיב ןעטלעמונ א

 ַא ןעבענּפָא רימ טסלָאז וד זַא ,טנָאזעג ריד בָאה ךיא ןוא

 בָאה אנוש ןיימ טימ לייוו ,לעקנָא רעבעיל ,בוט-לזמ

 ןעפיש יד ןעקניז ןערעהפיוא לָאז רע טכאמענּפָא ןיוש ךיא

 "עגסיוא טשינ ךיבענ -- רימ ןעבעג ָאד רע טהעטש טָא
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 וטסהעז ןוא ! תונמחר רעטיב א -- טֿפוה רע ןוא ןעפָאלש

 ? ןערהיפסיוא ץלא ןעמ ןאק ןעטוג טימ ןא ,ךיא גָאז ,ןיוש
 -עמ א ןעבעג סיוועג רימ טסעוװ וד זא טניימעג בָאה ךיא
 "רעד טשינ בָאה ךיא סָאװ ,טייקשידלעה ןיימ ראפ לאד

 ןעמונעג ךיז וטסָאה.,םעד טָאטשנָא .ןעשנעמ ןייק טע'גרה

 וצ טכער ןייק טאהעג טשינ בָאה ןיילא ךיא זא ,ןערעזייב

 ףיא זא ןוא .ןעסיש טפראדאב בָאה ךיא ,ןעדעירפ ןעסילש

 ףיא בָאה ןעסיש זא ,ןערעלקרע טלָאװעג ריד בָאה
 טָאה אנוש רעד לייו ,טנָאקעג טשינ תועדחה ?כ?
 -ענ םהיא בָאה ךיא סָאװ ןעגנורעדָאפ עלא ןעבענעגכָאנ

 טויב ןוא ריט רעד טימ פאלק א ןעבעגעג וטסָאה ,טלעטש
 ,ןעמפַאלטנא

 טציא ךיא לָאז סָאװ ,לעקנָא רעבעיל ,ךיד ךיא נערפ

 ריד ראפ בָאה ךיא ןוא ,בעיל יוזא ךָאד ךיד בָאה ךיא 4 ןוט
 סָאװ רעבָא .ןעוועג ךילנעמ רָאנ זיא סָאװ גנידצלא ןוטעג
 ? טולב ןייק ןהעז טשינ טראפ ןָאק ךיא זא ,ןוט ךיא לָאז
 א ךיז טיג רעצימיא זא ,קרעמאב ךיא ןעוו ,שלח ךיא זא
 סָאװ רעבָא .גנילנייפ א ךיא ןיב רשפא ? רענניפ ןיא טינש
 -העפ א טימ ןעפאשאב ךימ טָאה טָאג זא ,גידלוש ךיא ןיב
 -נעמ א ןענע'גרה וצ ץראה'ס טשינ בָאה ךיא זא ןוא רעל
 סאוו יד וליפא ? אנוש ןעטסערנ ןיימ וליפא -- ןעש
 ?ןע טָארנ א פ ט כַא מס עג רי מ הוא ןעבָאה

 ךיא .?חומ רימ ייז ,?עקנָא רעבעיל ,ךיד טעב ףךיא
 ןעטונימ ןיא ןענאטשעגייב טפָא רימ טזיב וד זא סייוו
 -ראפ וצ ךיא בָאה ריד א ,סייוו ךיא .טיונ ןיימ ןופ
 -נעדייפ .קילג ןיימ ,עילימאפ ןיימ ,םייח ןיימ ןעקנאד
 שירעלדָא ןייד ,קילב ןעיירפ ןייד בעיל ךיא בָאה ךילטפאש
 -יערּפ עטיירּפשעג-טייװ ענייד ,ךיוה רעד וצ ךיז ןעסייר
 ַא ןענע'גרה רעבָא ,ןעטייקכילנעמ עכילדנענוא ענייד ,סיר
 -יא ןעטסערג םעד בעילוצ וליפא ,טשינ ךיא ןָאק ןעשנעמ
 -עג ןיב ךיא .וצרעד טשינ רימ טנעיד טנאה ןיימ ,לאעד
 ןעהעז טשינ ןָאק ךיא :רעלהעפ א טימ ןערָאװעג ןעריוב
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 ,טקנעבראפ ןיב ףיא .שילָאכנאלעמ ןיב ךיא .טולב ןייק

 ךיז יו ןכש ןייס בעיל בָאה ךיא ,זעינילער ןיב ךיא

 קַאב | יי א ףיוא שטאּפ א רימ טינ'מ זא ןוא טסבלעז

 !דיא א ןיב ךיא .עטייווצ יד ףיוא ךיא ?עטש



 נירעפעלש ןיּב ךיא

 (יודיוַא)

 -רעביא ליוו ךיא לייוו ,ראפרעד יודיז סָאד ףור ןיא
 עכילטע גידלוש ןיב ךיא ןעמעוו ,.ד רבח ןיימ ןעקערש

 ,טִא .תוחכ יד ןעמענסיורא םהיא ייב ?יוװ ךיא ,ראלַאד

 .ןעבראטש ןיוש העג ךיא זא ,טנוח רעד ,ןעניימ רע ןָאל

 ןוא גירעפעלש ךילקערש ךיא רעוו ,גידנעגָאז סָאד ןוא

 ןעננאל-ןעגנאל א ןעּפאכ ןוא ןענעלוצקעווא ךיז יו ?חימ

 ,לעמירד

 ! טניירפ עניימ ,נירעפעלש יוזא ןינ ךיא ,הֶא

 ןֶָא ןעלעטש רעטכיד ,?עטעטש ןיא גנילחירפ זיא'ס
 -סינָאטעילעפ .רוטאנ יד ןענניזאב וצ ןערעדעפביירש יד

 יד .ןעשוילעּפאק רעמוז עטלא יד ןָא ךיז ןעטסעמ ןעט

 א טימ ךיז ןערעשּפָא ןופ ןעטכארט רעכיירש-ןענאמַאר

 ,נירעפעלש יוזא ןיב ךיא ןוא .לעדנישאמ סנייא רעמונ

 .ןעמעראברעד ךיז לָאז טָאנ ןייא זא

 ! ןיב ךיא גירעפעלש יו ,ךא

 "יב ערעווש עכילטע ןעזעלענרעביא טשרע בָאה ךיא
 ןוא חמחלמ רעד ןעגעוו ,תילכת-טלעוו םעד ןענעוו רעכ

 -ענסיוא ךיז בָאד ךיא ןוא ,ןעיורפ עטעדנעשענ ןענעוו

 .רענייב יד ןעגיוצענסיוא ןוא טצינעג

 ! זיא ןעבעל סָאד נילייווגנאל יװ ,יופ

 :קנעדעג ךיא
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 ,ץייווׂש רעד רעביא עזייר א טכאמעג לָאמא בָאה ךיא

 ןוא גראב ןעכיוה א רהעז ןופ ץיּפש םוצ טרעטעלקעג
 -עג ןוא טלעטשעגקעווא ךיז ךיא בָאה ןעביוא טעה טרָאד

 טָאה טָאנ ןעכלעוו ןופ ,לעמיה ןעגעג ץינעג ןעסיורג א ןָאט

 ענייז טימ ןעקסארט ןעמונעג ןוא ןעקָארשרעד ךיז
 .ןערענוד

 -עג רימ טָאה רענוד רעד תעב זא ,ןייז הדומ זומ ךיא

 ןיא ןעכָארקענ רימ זיא ץילב רעד ןוא רעוא ןיא טקאגק

 רעבָא ,טריזומא ל?עסיבא טלהיפענ ךימ ךיא בָאה -- ,גיוא

 ךיא בָאה ,ךאלפ רעד ףיוא ןעמוקעגרעטנורא ךיא ןיב םיוק
 יו טנילייווננאלעג ךיז ןוא טצינעגעגסיוא םוג רעדיוו ךיז

 .ףארנ ַא

 ,שנעמ רענעפָאלשראפ א ןעוועג לָאמ עלא ןיב ךיא

 ! רכששי דניירפ

 טבעילעג לָאמא ךיז בָאה ךיא תעב זא ,קנעדעג ךיא
 ןעטימ ןיא ךיא געלפ ,(לעריימ ןייק טשינ) עמאד א ןיא
 -נא ןוא ּפָאק ן'טימ ןעפראווראפ עבעיל ןיא ךיז ןערעלקרע

 ףיז בָאה ךיא זא ןוא .עלעדנהיה א יו ןערעוו ןעפָאלש
 :רהיא וצ טנַאזעג ךיא בָאה ,טּפאכעגפיוא

 "ימ א ןעבעל טשינ ךיא ןעק ךייא ןהֶא ! םאדאמ--
 רעד ףיוא ,ןערָאװעג ןעפאלשנא רעטייוו ןיב ןוא -- !טונ
 ,קראּפ ןיא ןהעטש ךילנהעוועג טגעלפ סָאװ ,קנאב רעליוה

 ענענייא עניימ ןופ דעימ ןיוש ןיב ךיא : גנורעלקרע
 ךימ טריסערעטניא טפאשלעזעג ענעגייא ןיימ ,ןעציוו
 רחעמ ןעקיווקרעד תומכח ענענייא עניימ ,רהעמ טשינ
 ,ןעמוג ןיימ טשינ

 ! רערָאטייברא רעדירב ,ךימ טרעפעלש סע

 ןענירג סע .ןוז עניטכיל א טנייש סע :העז ךיא
 -ַאמָאטױא יד ןעקניטש סע .לעניופ ןענניז סע .רעמיוב

 ןיב ךיא .ניטלינכיילנ ץנאג סָאד זיא רימ ןוא -- ןעליב
 ןעהורסיוא ,ןעפַאלשסױא טוג ךיז ליוװ ךיא .נירעפעלש

 .ןעפָאלש ןעגעל ךיז רעטייוו --- ןוא

 ? ןעריסערעטניא טלעוו רעייא ןיא ךימ ןעק סָאװ ןעד
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 ןיוש ייז בָאה ךיא -- טשינ ךיס ןערהיר ןעידעגארט
 ןוא לאנַאב יוזא ןענעז ןעידעמָאק .טפָא יוזא ןעהעזענ
 ןיוש ךיא בָאה -- ןעיורפ ,גלָאפרע ףיוא טנעכערעגסיוא

 רימ זיא -- טסנוק .טנעהַאנ רעד ןופ טנעקרעד ?עיפוצ

 טפאשלעזעג ןיא ךיורבעג ךיא סָאו ,טרָאװ ןהעש א

 ךיז טָאה -- טפאשנעסיוו .רעטכיד עננוי ןוא ןעמאד ןופ

 ןוא .סעטאמור יו רענייב יד ןיא ןעסעגעגנייא ןיוש רימ
 ,רעזעל רעטרעוו ,ןענָאז ךייא ךיא ףראד -- ? ןיילא רחיא

 -לעוו ,ןעלזייא עבעיל ץנאג ראפ ךייא טלאה ךיא זא ...זא

 ןענאמ ןוא עלעדייו ן'רעטנוא ןעלציק ךיז ןעזָאל עכ

 ! אכ-אכ-אכ

 ! נירעפעלש יוזא ךָאד ןיב ךיא
 א יװ טּפעלשעגמורא ךיז ,טזיירעג ךיא בָאה לָאמא

 -טלעוו ענעדישראפ ןיא טגילייוונאלעג ךיז ןוא רענייגיצ
 ןיא טעידונעג ךיז לעיּפשייבמוצ ךיא בָאה יוזא .ןעלייט
 ךיז ,ןָאדנַאֿפ ןיא עלייווגנאל ןופ ןעברַאטשעג ,ןילרעב
 ןיא טצינעגעג ,ךיריצ ןיא רעגירעפעלש א טהערדעגמורא
 ןיא יו טעקנַאלבעג ךיז ,םיור ןיא ןיירא עינעמשז רעד
 טייקמאזנייא ןופ ןעגנאגעגסיוא רעיש ןוא ןעיוו ןיא םולח
 ,ךעלדיימ רעזיראּפ-ענעפָאלשעגסיוא-טשינ יד ןעשיווצ

 -עמיראב עניימ ןופ ָאד טהעז רחיא יו ,ָאזלא ןיב ךיא
 -- שנעמ רענערהַָאפאב ןוא רענעזעלאב ץנאנ א ,ןעייר

 .רענירעפעלש א רָאנ -- ןענָאז וצ יוזַא

 !ףע --- עיצאזיליוויצ ,טייקכילשנעמ ,עבעיל ,קילג
 ןעקיוּפךערעױא יד .טרעהעג טּפָא ןיוש סָאד בָאה'כ
 .גנאלק ןעשידָאמטלַא רעייז ןופ חעוו ןיוש רימ ןעוט

 -יטכאנ יד טגניז --- רכששי וטסגָאז --- ץענרע ןוא,
 " .לאנ

 -עלש יוזא ןיב ךיא ,רכששי ,ןןעּפאטס רהיא סייה
 .גירעפ
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 גנוהיצרענוא

 .גנוהיצרענוא עטוג א רעדניק ערעייא טינ

 .גנודליבנוא ןא -- רעדניק ערעייא טיג

 זיא יז ,טייחנעסיוונוא ןופ לוש רעד ןיא ייז טקיש

 טשינ זיא יז ,רעייט טשינ טסָאק יז ,לוש עראברעדנואוו א

 ,טנוזעג םוצ ךילדעש

 ןאראפ זיא ננוהיצרענוא רעטונ א ןופ לוש רעד ןיא

 יד ,דרע יד ,לעמיה רעד -- רערעל עיירטעג לעיפ יוזא
 ײטסָאק יד ,ןעניצ יד ,ךעלאמעל יד ,רעמיוב יד ,ןערעטש

 ,רעלדעּפ-רעמ

 ,ךוב ןעפָא ,סיורג א זיא ,טניירפ עניימ ,לעמיה רעד

 "עננייא ןא זיא הנבל יד ,סמוטקנוּפ ןענעז ןערעטש יד

 טנעייל ןעניוא טָאה סע רעוו ןוא ,ננוקרעמאב עטלעגניר

 .גולק ןוא יירפ ןוא ןעגיוצרענוא --- טרעוו ןוא

 .גנוהיצרענוא עטוג א רעדניק ערעייא טיג

 ,ןערעטלע ס'דניק רעייא טימ גנוהיצרענוא יד ןָא טביוה

 "סיוא טשינ ,טלושעגסיוא טשינ ןייז ןעלָאז ייז זא טהעז

 .טמורקראפ טשינ ,טרעקיוהעגרעטנוא טשינ ,טכיילבענ

 "טָאג יד ! ןעשנעמ ענעניוצרע-טשינ ןוא עכיילג טייז

 -עג טשינ לָאמנייק זיא יז --- ןעניוצרע טשינ זיא טייה

 עטוג יז טכַאמ ןעגעווטסעדנופ --- ןיירא רדח ןיא ןעגנַאנ

 .ןעטפעשעג

 טשינ ךיז טריזאר יז .ןעניוצרע טשינ זיא רוטאנ יד

 טשינ טהעג יז ,ןעלירב ןייק טשינ טגָארט יז ,קראק םעד
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 -- ,ןייטאל ןייק טשינ טהעטשראפ יז ,סעיצקעק חיו
 .רעלוּפָאּפ רהעז יז זיא ןענעווטסעדנומ

 לאניטכאנ יד ,ןיירא לוש ןיא טשינ טחענ םי רעד
 -ינוא ןיא טשינ טהעג ןהיב יד ,עיזאנמיג ןיא טשינ טחענ
 ןעשיור טשינ שנעמ רעד ןָאק ןענעווטסעדנופ ,טעטיזרעוו
 ןעבעג טשינ ,לאגיטכאנ יד יװ ןענניז טשינ ,םי רעד יו
 .ןהיב יד יוװ גינָאה ןייק

 טשינ טנעייל ,סולוקלַאק ןייק טשינ ןאק רעייֿפ טָאד
 -ַאר עלעסָאי טרעהעג טשינ לָאמנייק טָאה ,ןע'נָאסגרעב
 יד יו ,סע טנערב ןענעווטסעדנופ --- ,טַאלבנעז
 ,ראסעפָארּפ ןעטסקראטש םעד ןופ עבעיל עטסקרַאטש

 -נופ ,ןעקיטירק ןייק ןעביירש טשינ ןאק .ץילב רעד

 .ענייה יו רעפראש רע זיא ןענעווטסעד
 -טסעדנופ ,ןעמארג ןייק ןעפאש טשינ ןָאק טכאנ יד

 רעדָא ,שאוהי יו שיריל רעגינעוו טשינ יז זיא ןענעוו
 ,דלעפנעזָאר סיראמ

 םאדאמ רעד וצ ןיירא רדח ןיא רעדניק ערעייא טקיש
 ! טייהנעסיוונוא

 עגינעוו סָאד ןוא ,גינעוו יוזא םייוו טפאשנעסיוו יד
 "נערב-קילג-טשינ יוזא ,גילעז-םירא יוזא זיא סייוו יז סָאװ
 ,טבעלש יוזא ,דנעג

 טימ רָאנ ,עבלעזסָאד -- טסייוו םייחנעסיוונוא יד
 ןעניוא יד ןיא רעטכעלעג א טימ .ןע עּפיל יד ןופ ףייפ א
 ,ץראה ןיא טייקניטכיל א טימ

 -בוטש ,עכילקנארק ,עסאלב א זיא טפאשנעפיוו יד
 טניפע קילג סָאד זא ןָא טזייוו סָאװ ,םאדאמ עשירעציז
 ,ךוב םענעי ןוא םענעי ןופ 948 עטייז ףיוא ךיז

 ,פעדיימ גיטסול ןוא גנוי א זיא טייהנעסיוונוא יד
 -נָא טשינ ףראד יז ןוא ,ךיז ןיא ,קילג סָאד טנַארט סאו
 .רעכיב עטלעמישראפ ןייק וצ ןעמוק

 עניטעמוא ,עטביוטשראפ יד זיא טפאשנעסיוו יד
 עגנוי ענהעש יד זיא טפאשנעסיוונוא יד ,סעטָאילביב
 ,ןירעקעטָאילביב
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 .טשינ טּפייו ןוא טשינ טפַאש טפַאשנעטיװ יד

 .טּפאש ןוא טסייוו טֿפאשנעסיוװנוא יד

 ענייט .גנוהיצרענוא עטונ א רעדניק ערעייא טינ

 ! ןערעה

 יד סָאװ טעטיזרעווינוא רעטסערג רעד ןיא ייז טקיש

 ייז טזייוו .סיורא ןעסיורד ןיא -- טנַאמראפ טלעוו
 טלעוװ יד סָאװ ךוב עטסגיטולב ,עטסגיטכיוו ,עטסערג'ס

 רעדעיל עטסכעה יד ייז טנעייפ .דרע יד -- טגאמראפ

 ףיוא ןעטפירשפיוא יד -- טגָאמראפ ןעבעל סָאד סָאװ

 ןעננאגעגכרוד ןעבָאה ןעלעוו ייז זא ןוא ,תונצמ עטלא
 רָאסעפָארּפ רעסיהג רעד טעוװ ,סרוק ןעגיזָאד םעד

 -ענ ןעבָאה ייז זא ,םָאלּפיד א ןעבענסיורא ייז ,םוקיטיוט

 .טנידגגו

 "נייא ,טנערעלעגנוא ןייז וצ רעדניק ערעייא טנערעל

 ,דנעטיוונוא ,וויאאנ ,גיצראהטיירנ ,ךאפ

 גנוהיצרענוא עכייר א רעטכעט ןוא ןהיז ערעייא טיג

 "עז עכלעוו ,ןעברַאטש-ןוא-ןעבעל ןופ ןעטיבעג עלא ףיוא

 .להָאצ ןיא ענייא !ויולב ןענ

 (רעדניק עניימ ןוא ךיא ןוא) רעדניק ערעייא ןוא רחיא

 םעד ןופ ןעסענראפ ?עסיב שביה א ןעפראד ךָאנ ןעלעוו

 -ילעטניא ןייז וצ ידכ ,ןעסייוו (רהיא ןוא) רימ סָאװ
 .ןעשנעמ עטנעג
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 ּפ ַא ט ס

 ייז -- ןעבעל וצ ךיז ןעלייא סָאװ ןעשנעמ ןָאק ךיא

 .טונימ א ליימ גיצפופ ןופ טייקלענש א טימ ןעבעל

 .ןעגָאז וצ יוזא ,גוצ-סערּפסקע טימ ןעבעל ייז

 ,עמאד עבעיל ןיימ :טנָאז ןוא ּפָא ייז רהיא טלעטש

 ףיוא שינעלייא יד יוזא זיא סָאװ ,רעה רעטרעוו ןיימ

 ,המשנ ענידנעשָארג רעייא רהיא טנערב סָאװ ? ךייא

 ?ןעטייז עדייב ןופ
 לייוו ,ןעבעל וצ ךיז ןעלייא רימ ; ךייא ייז ןערעפטנע

 ןעליוו רימ .סעציילּפ ערעזנוא רעטניה טהעטש טיוט רעד

 טחעג םעטָא רעד רעדייא ,לענש ,לענש ,לענש ןעבעל

 .טעּפש וצ טרעוו סע רעדייא --- סיוא

 קראטש יוזא ךיז ןעלייא סָאװ ןעשנעמ יד ס'טכארטאב

 ןעפאכ ֹוצ טייצ ןייק טשינ ןעבָאה ייז זא ,ןעמעטָא וצ

 .םעטָא םעד

 ןעגָאיכָאנ ףױא לעיפ יוזא ןעדנעוושראפ ייז

 ןהעטש ןעביילב וצ ףיוא טייצ גנינעוו יוזא ןוא ,קילג םעד
 .ןענופעג סע ןעבָאה ייז ןעוו ,קילג םייב

 .לענש ןעבעל ייז

 :ןעקנירט עלענש סָאד יו זיא ןעבעל עלענש סָאד ןוא

 ןעלהיק טימ רעכעב רעייז ןעקַאילשז םינָאראנ עגיטשרָאד
 .ןיראד םעט ןייק טשינ ןעלהיפ ןוא ןייוו

 ,םאזננאל ןייו רעייז ןעקנירט רעקנירט ענולק

 ןטקנירהט ם'נופ האנה ןענָאה ייז ןוא ןעסאלעג
 ןייוו ם'נופ יו רעגינייוו טשינ
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 ןיא ןיילא טשרָאד יד זא ,טפייוו רעקנירט רעגולק רער

 .קנַארטעג רעטסרעייט רעד יו רעייט יוזא טקנופ רשפא
 ייז ןעקגירט ןייו ןעּפָאהט ןעטסעב םעד ןוא

 טשינ לָאמנייק םהיא ןעליוו -- ,סיוא טשינ לָאמנייק
 .רע טע ּפ ש ףיוא ּפִא סע ןעגעל ייז ,ןעקנירטסיוא

 ,ר עט ע ּפ ש ןעקנורטעג ןערעוו ןענייוו עטסעב עלא

 .ןענר ַא מס טבעלעג ןערעוו ןעטנעמָאמ עטסכילקילג עלא
 ,דיירפ יד טניל ןיילא ןעקנירט ם'ניא טשינ

 ןעלעקנוט א ןיא ואוו-ץענרע זא ,קנאדעג םעד ןיא רָאנ

 "ניפש טימ טליהעגמורא ,סאפ ןעטלא ןא ןיא ,רעלעק

 ןעבעל סָאד סָאװ עטסעב סָאד טמיוש ןוא טרהעי ,סבעוו
 .טנָאמראפ

 ,רוכיש-סיז יוזא ןערעוו ןופרעד טנָאק רהיא ןוא

 .ט'םולח'ראפ-גידרעביפ יוזא

 סָאד רעבָא ,לעיפ טשינ רשפא זיא ןיילא ןעבעל סָאד
 "נעמולב ,רעכייר רעד ,ןעבעל םוצ ךיז ןעטיירנוצ

 טרעוו ןעבעל סָאד ןעכלעו ףיוא ,שיט רעטקעדעג

 ןיא סָאדטָא ,העלעט ענידע?ל ףיױא טריוורעס

 .ןענָאמראפ רימ סָאװ גנידצלא

 ! טניירפ עניימ ,םאזננאל טבעל

 ,קילג ךָאנ געיעג ם'ניא ?עיפוצ ּפֶא טשינ ךיז הימ
 סָאװ --- שריה רענעסַארשעגרעביא ןא זיא קילנ סָאד ?ייוו

 טפיולטנא רעקנילפ ץלא ,ךָאנ םהיא טפיול ןעמ רהעמ

 ,סע

 - | ע ד וצ ףיוא םייצ רעייא טשינ טדנעוושראפ
 .םייצ ענידלושמוא רעיא ןענע'נרה

 --- סרעבעצ עלופ טימ קילג סָאד ךיז ןיא טשינ טסיג
 ,קאמשעג טשינ זיא סע

 סע -- ךעלעפעל ענעדלָאג עניילק ןופ סע טסינעג
 .רעגידנעטשנא ןוא רעסעב זיא

 ,ןעבעל רעיא ףוא הימ ךס א טדנעוושראפ
 ,ןעבָאה טרעוו יד ךס א ךייא ייב טע טעוװ ,טניירפ עבעיל

04 
 יד



 יז יו ?עיפ יוזא טרעוו זיולב זיא ךאז עדעי לייוו
 .ןערערט ןיא רעדָא טייברא ןיא --- טפָאק

 טעוװ ןעבעל סָאד זא ארומ סיוא ,לענש וצ טשינ טבעל

 .טעּפש וצ ןייז טעו סע ןוא רעביארָאפ דלאב

 ,ברעמ ןיא חרזמס ןופ טייז רעטסטייוו רעד ףיוא

 .קילנמוא סָאד זיא קילג ם'נופ טייז רעטסייוו רעד ףיוא

 ,םירוכש עשיראנ יו ,ןעבעל רעייא טשינ טקנירט

 ןהֶא ,טיטעּפא ןהִא ןע'העש ערעייא טשינ טעבָאילכ

 עכיילב יו קאמשעג ןוא םאזננאל ייז טקנירט .טשרָאד

 ,ןעטארקַָאטסירא

 !טניירפ עניימ ,םייט רעוא ןייק טשינ טבעל
 רעימ טרעוו רהיא זא ןוא ,"ןעדנוטש עלענער , טבעל

 ךי טהור ןוא עלייוו א קעווא ךיז טצעז ,ןעבעל ןופ
 .םֶא

 !טשינ טנערב סע

 טלייאעג ךיז טָאה סָאװ ,יוג רענעי יו טשינ טייז

 םיוא טהעג סע רעדייא ,טױלּפ םעד ןעבראפ ןענידנע וצ

 ,בראפ יד

 טשינ ךיז טלעגנאר .טניירפ עניימ ,םאזננאל טבעל

 חכ רעייא טשינ טדנעוושראפ ןוא ,ןעטונימ יד טימ

 ,ייז ףיוא

 ,ראניצ א טרעכיור ,עּפאנאק רעייא ףיוא גיהור טניל

 ןייא ןעלדיפ (ןעטונימ יר) יז יו וצ-טקוק ןוא ,טלעכיימש
 ,ףלח ןעמרַאש א טימ זלַאה ן'רעביא



 טרָאװ ןעריולרַאפ סָאד

 "ילרנענוא רעד ןיא טרָאװ א טקישעגסױרַא בָאה ךיא

 .ןעמוקענקירוצ טשינ זיא סע --- ןוא ןיירַא טייצ רעכ

 ! תונמחר ס'טָאג ַא
 ןעטרָאג ןיא טצנַאלפעג ךיא בָאה טרָאװ עניזָאד סָאד

 ט'נוזאב ,ןערערט טימ טנעגעראב סע ,המשנ ןיימ ןופ

 .רעייפצראה טימ
 ינואוו ַא ןעסקאוופיוא טעוװ סע זַא ,טניימעג בָאה ךיא

 רעד ףיוא ןעקיש סע לעװ ךיא ןוא ,טכורפ-טרָאװ ראברעד

 .םעד ןעגירק -- ןוא ןעטקודָארּפ-ךַארּפש ןופ גנולעטשסיוא

 .זיײרּפ ןעטשרעו
 ,פאדעמ םענעדלָאנ א ןוא

 ענהעש א יװ ןעסקַאװעג זיא טרָאװ עכילמענ סָאד

 ןוא רערעווש ןערָאװעג ןוא -- םלעקיווטנע ךיז ,םולב

 .גָאט וצ גָאט ןופ רעניטפאז
 ןופ גייוצ םעד טעשזַאװעגרעטנורַא שזַא טָאה סע

 עטיור א יו ,ןעוועג זיא טרָאװ סָאד .םיובכארּפש ןיימ

 .ןעשרַאק ענירג ןופ םי ַא ןעשיווצ לערַאמ עשידנעלפיוא

 .ןיראמַאלגנַאג : ןעוועג זיא טרָאװ טָאד

 ! טרָאװ ןעטלעז ַא

 ןעוועג זיא סָאװ טרָאװ ַא ,דמערפ רעד ןופ טרָאװ ַא
 טסייוװ סָאװ טרָאװ א .שינמייהענ א ןיא טליחעגנייא

 .טשינ סע טהעטשראפ רענייק ןוא ,ליוו'ס סָאװ טשינ

 ,טרָאװ שיטַאּפמיס ַא
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 ם"נופ ןעּפַאנפיױוא ךימ ךיא געלפ טכַאנייב לָאמטּפָא
 זא ,ט'םולח'ענ ריס ךיז טָאה סע :קערש טימ ףָאלש

 טרָאװ ענהעש סָאד טע'בנג'ענוצ רימ ייב טָאה רעצימע

 א יװ ץראה ןיא ןעקאבעגנייא ןערָאװעג רימ זיא סָאװ

 .עטבעילעג

 .ןיראמאלגנאנ

 "ניו ןערָאװעג זיא סע .טסברעה ןערָאװעג זיא סע

 ןעבָאה טסערפ .גרעב יד ןעסירעג ןעבָאה ןעטניוו ,רעט
 םהיא ןוא ?עמיה םעד ןעסיבעצ ןייצ עפראש ערעייז טימ
 -קיטש עסייוו ,עניילק ןיא ררע'רד ףיוא טזָאלעגּפָארא
 ערעדנַא עלא .ניטעמוא ןוא טלאק ןערָאװעג זיא סע .ךעל
 רעטלַאק ןיימ ןופ ןעביוהענפיוא ךיז ןעבָאה רעטרעוורעמוז
 רעדנעל עמיראוו ןיא ןעגיױלפעגנקעװוַא ןוא המשנירעטניוו
 רימ טימ ןעבילבעג זיא ןיראמאלגנאג רעבָא .ןיירא

 .ןיראמאלננאנ --- טהילבעג טָאה רימ ןיא םוטעמוא
 ,ןיראמאלגנאנ טימ -- גיטכיל ןעוועג ןענעז טכענ עניימ
 טימ --- טיז ןערָאװעג זיא ץראה ןיימ ןופ שינרעטיב יד
 -יניראמאלננאג יד ;טלהיפעג בָאה ךיא .ןיראמאלגנאנ
 -עווש לָאמ עלַא טרעוו יז ןוא ,קענש רהעז ןָא טהעג גנור

 יד ןיוש ןיא סע ןוא ,רעניטפאז ,רעגיטייצ רער

 .םיוב ם'נופ טכורפ יד ןעסיירוצּפָא טייצ עטסכעה

 ַא בָאה ,םיונכארּפש ןיימ ןעגיובעגרעטנורא בָאה ךיא
 ,טכורפ עטסנעש יד ןוא גייווצ-רעטרעוו יד ןוטעג לעקָאש
 א ףיוא ןעלאפעגנרעטנורא זיא ,טכורפ ע ט ס טי ר יד
 .רעיּפַאּפ סייוו קיטש

 .ןיראמאלננאג : ןעוועג זיא סע

 -ךילרעדנואוו יוװ גיוא ן'טימ ןהעזעג בָאה ךיא זא ןוא
 "עד בָאה ךיא זא ןוא ,ןיראמאלגנאנ ןיימ זיא סע ןהעש

 ןיימ טָאה --- טגנילק סָאה ןהעש יװ ,רעיוא ן'טימ טרעה
 -ענ באד ךיא ןוא דיירפ ןופ ןוטעג רעטיצ א ץראה
 : טכַארט

 (ךילטרָאװטנַארַאפנוא ןוא) גנוי ןיימ ןעמענ לעװ ךיא
 "סיוא רעד ףיוא ןעקישקעװַא סע ןוא ,לעדנירַאמאלננאנ
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 "רעואשיס איט +

 "יז סע טעװ טרָאד .רעדניק-ךארּפש ענהעש ןופ גנולעטש

 ןעק סָאװ לייו ,זײרּפ ןעטשרע םעד ןעמוקאב רעב

 ?רעטייוו ױזַא ןוא אלגנאג יוװ רענחעש ןייז

 -נייא ןעבָאה ןערעטש יד .ליטש ןעוועג זיא טכַאנ יד

 יד .(!ןעמטָא ןערעטש ביוא) םעטָא רעייז ןעטלַאהעג

 ןוא טסָארפ םענעצלָאמשעצ ןיא ןעדָאבעג ךיז טָאה הנבל

 -- ריס וצ רע טכַאמ -- רוטַאנ עצנאג יד .טכַאלעג

 ,ךיא ןוא .ננוריסאּפ רעסיורג רעד ףיוא טקוקעגסיורא טָאה

 ,ןיילק ןיימ ןעמונעגנָא בָאה ךיא (ןעכייצ עגארפ א טימ)

 "סיורא סע ןוא טנַאה רעד ייב לעדנירַאמַאלגנַאג זָאלפליה

 "ענ םהיא ,רעטרעוו ןופ טלעוו רעסיורג רעד ןיא טקישענ

 "עצ ךיס ףראד ךיא סָאװ ,טנייוועג ןוא קילנ ןעשנואוו

 .קנאדעג ןיימ ןופ ןהוז ןעטסננוי םעד טימ ןערייש

 ןעּפַאלק סע יװ טרעהענ ןיוש ךיא בָאה קנַאדעג ןיא

 יד ןעגניז סע ,ןעטענרַאלק יד ןעפייפ סע ,ןעקיוּפ יד

 "ער רעזנוא ןופ ןעיורפננוי עלַא ןעצנַאט סע ,ןעלדיפ

 ןיימ ,םענהעש ןיימ ןופ טרובעג יד טרעייפ עמ ,עיצקאד |

 ןיימ ,ןעמוטש בלאה ןיימ ,ןעשיטסימ ןיימ ,םעיירטענ

 .ןיראמאלגנאג ןעשילאקיזומ-רהעז ,ןעגידלושמוא

 | : רעבָא

 ןיימ ןוא םישדח ןוא ןעכָאװ ןוא געט קעווא ןענעז סע

 "עג בָאה ךיא .ןעמוקענקירוצ טשינ זיא ןיראמאלגנאנ

 "רָאמ רעזנוא טכַאװאב סָאװ רעטכעוו םעד ייבכ טגערפ

 טָאה רע ןוא ? ןיראמאלגנאג ןיימ זיא ואוו :טַאלבנעג

 : טרעפטנעעג רימ

 -סעק םענעטכַאלפעג ם'ניא טנעגעגאב סע בָאה ךיא

 !ךיבענ ,טנעברָאטשעג ַא --- עיצקאדער רעד ןופ ?עט

 -נַאג ןיימ זַא ,ןענַאטשראפ ךיא בָאה טלָאמעד טשרע

 -סָאד טַאהעג ךיבענ טָאה רע זא ןוא ,טיוט זיא ןירַאמַאלנ

 אפקס רעטסעװש ערעגניא ןייז סָאװ ל?זמ עבלעז

 טקישעגסױרַא קירוצ ןעכָאװ יירד טימ בָאה ךיא עכלעוו

 .םענעדיא ראפ שטאווק ןעלאטנעמיטנעס םעד ןענידיילאב

108 



 יא ידי לידי

 .ןעמוקעגקירוצ טשינ רהעמ ךיוא זיא יז

 "רע טסבעל וד ביוא ! ןיראמאלגנאג ,ןיראמאלגנאג

 רע -- ריד ךָאנ טקנעב רעטָאפ ןייד ! ּפָא ךיז ףור ,ץענ

 .סיוא טהענ
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 ףעדורּב רעייא ןופ סורנ ַא
= 

 :רעדורב רעייא ןהעזעג ןעטכענ בָאח ךןיא
 .רעטיב רחעז סיוא ךיבענ טהעז רע

 .רהיא טנערפ -- ?רהעמ רעד זיא סָאװ

 .ןעטייהקנארק
 .ןעציה יד
 .ןעטייצ ערעווש יד
 ןעגיוא יד .ןענױצענּפָא ,לעג םהיא ייב זיא םינּפ סָאד

 .ןעגיובעגנייא ןעקור רעד ,טרעטסניפראפ

 "רעד טשינרָאנ .טנָאקרעד טשינ םהיא טלָאװ רהיא

 ,דוד רעדָא ,ליצענ רעדָא ,ינעב רעדָא) םהרבא רעבלעז
 ,םייח רעדָא ,ןמלז רעדָא ,ףלָאװ רעדָא ,ירנעה רעדָא
 ! ןעוועג סָאװ (.וו .ז .א ,ףסוי רעדָא ,היבוט רעדָא

 עטצעל יד ןיא ןעטיבענרעביא ךיז טָאה רע יוװ ,ךא
 ! רהָאי גיצפופ

 רעייא ןעוו ,קירוצ רהֶאֹי ניצפופ טימ טקנעדעג רהיא
 ? ץרתסא ראפ ןערָאװעג-ןתח א טאהעג טשרע זיא רעדורב

 "םיורא ןא טימ ןהעג טגעלפ רע יו טקנעדעג רהיא
 טימ ,טעציײלּפ עט'ןשקע'עגנייא טימ ,טסורב רעטלעטשעג
 .טרעטיצעג םהיא רעטנוא טָאה דרע יד -- ,טירט עטסעפ

 נָאט םעד ןיא ןעוועג זיא רע ןהעש יו טקנעדעג רחיא
 ,ןא-ןעביוא ןעסעזעג זיא רע יוזא יו --- הנותח רעד ןופ
 א ןיא ןוטעגנָא ,ּפָאק ן'פיוא רעדניליצ םענהעש ן'טימ
 ףע ןוא ךישדנאה עסייוו יד ןיא ,טרעבלא-ץנירּפ ןעצראווש
 רענייק -- ? ךראנָאמ רע'תמא ןא יו ןעהעזעגסיוא טָאה
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 ילא-ץנירּפ רעד זא ןענַאקרעד טנָאקעג טשינ וליפא טָאה

 זא ןוא ,ןעלהאצוצסיוא ףיוא ןעדָאװעג ןעמונעג ויא טרעב

 ךישדנאה עסייוו יד ןוא ,טגרָאבעג זיא רעדניליצ רעד

 םשרע ייז טָאה ןעמ ןעכלעוו טימ ,ןילָאזַאג טימ ןעקעמש

 ? ןעבירעגסיוא

 ? רהיא טקנעדעג ,חלב ט'רערורב רעייא ןוא

 ןעכייוו רהיא ףיוא ןעסעזעג זיא יז טקנערשאבנוא יו

 -עגמורא ,ּפָאק ן'פיוא רעיילש ןעסייוו םעד טימ ,ןָארט

 "נעצנארק יד טימ -- ,ןעמאדיפיוח ערהיא טימ טלעגניר

 ןעליפרעד וצ טיירג ןענאטשעג ןענעו עכלעוו ,סנייליירפ

 ? ןעגינעק רעייז ןופ שנואוו ןעטסנעלק םעד

 רעייא גנוי-טמחעשראפנוא יו רהיא טקנעדענ ןוא

 "יז יװ ןוא רעטנומ יװ ןוא ,ןעוועג טלָאמעד זיא רעדודב

 סילג'ס ןעגָארט ןעגעקטנא םהיא זומ ןעבעל סָאד זא רעב

 ?ץַאט רענעדלָאנ א ףיוא

 ךיא טגעז ןיילא רהוא ?ןיילא רהיא ןוא

 ,ןעטייבראפיורא ךיז טעוװ רעדורב רעייא זא ,רעכיז ןעוועג

 טלעוו עצנאג יד ןוא ,טמהיראב ןוא ךייר ןערעוו טעװ ןוא

 .ןעגנילק םהיא טימ ךָאנ טעוו

 םהיא טהענ סע זא טבילגענ טָאה רהיא ןוא

 "נָא טשרע םהיא טעװ לזמ סָאד ןוא ,ןעבעפ םוצ טשרע

 רהֶאי גיצפופ ןיא ןוא .שיטייל יוזא ןעלעיּפש וצ ןעביוה

 .רעטייל רעד ףיוא טעה-טעה ןייז ןיוש רע סעוו םורא

 רעזעל רעטצעשעגכיוה ,קעווא ןענעז והָאֹי גיצמופ יד

 .רעדורב רעייא ןעפָארטעג ןעטכענ בָאה ךיא ןוא ,רעניימ

 .ןעסירג ךייא טזָאֿפל רע

 "עג רעדָא ,ינעב רעדַא) םחרבא רענלעזרעד זיא רע

 ,היבוט רעדָא ,םייח רעדָא ,ירנעה רעדָא ,דוד רעדָא ,ליצ

 ?עסיב שביה א רָאנ --- ןעוועג סָאװ (.וו .ז .א ףסוי רעדָא

 יד ןופ טרעטאמעגּפָא ןוא ,ןענָאלשרעד ןוא טרעטלעראפ

 ,ךיליורג םהיא ייּב ןענייז רָאה יד ןוא .ןעבעל והָאי גיצמופ

 .ןעניובעגנייא ןעקור רעד ןוא ,טאמ ןעניוא יז ןיא

 !רעדורב רעיא ,סעטקווס ןייק טשינ זיא רע
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 ראד 5 8

 8 א ה רובכ ןוא ,רע ט ַא ה טלעג :טסייה סָאד
 עשז-סָאװ רָאנ ,ךיוא רעדניק ענעטָארעג וא ,ךיוא רע
 יד !געט ןיא ?עסיבא םהיא טלעגנאמ סע -- ? ןעד
 ףרוד טכאמעגכרוד טָאה רע סָאװ ,עזייר עגירהָאי גיצפופ
 -ניפפ-תומולח יד ןעכָארבעצ םהיא ןעבָאה ,םלעו רעד
 ןופ לייט עטסערג יד טריניאור םהיא ןעבָאה ייז ,ןעל
 -ָאלשרעד א םורא ךיבענ רע טהעג טציא ןוא ,ןעבעל ןייז
 .רעדורב רעייא ,רענעג

 ,םהיא טהעג סע יװ טגערפעג םהיא בָאה ךיא זא
 רימ ןוא ?עקניוו א ןיא ןעפורעגקעווא ךימ רע טָאה
 ; טיורטראפ

 -על ןיא טניילעגניירא ךיא בָאה רהָאי ניצמופ עצנאג
 טרָאּפשעג ,געט עניימ טלעמאזעג ןוא טלעמאזעג ץלא ,ןעב
 א וצ עגר א ,טונימ א וצ טונימ א ,העש א וצ העש א
 ןוא ,קנאב-טייקגיבייא רעד ןיא ןעטלאהאב סע ןוא עגר
 טָאה קנאב יד זא ,ןערָאװעג רהָאוועג ךיא ןיב טציא
 ענר עבלאה ןייק וליפא קירוצ טשינ טינ'מ -- טצעזעגנָא
 !טריניאור ןיב ךיא ןוא

 רערט א טלעקניפעג טָאה גיוא ס'רעדורב רעייא ןיא
 -הֶאי ענעברָאטשעג ענייז ןופ רבס םעד ףיוא רערט א --
 ענעגיױבעג ענייז ףיוא םורא טפעלש רע עכלעוו ,ןער
 ,ןעלטקא

 רעייא ,טרהימפעגרעביא ךיבענ םהיא טָאה טייצ יד יו
 ,פת א םהיא ןופ טכַאמענ ,רעדורב

 "יורד ןיא ןעפראוועגסיורא םהיא טָאה ןעבעל סָאד
 גנונפָאה טייז רעגעי ףיוא טלעטשענסיורא םהיא ,ןעס
 ןייק טשינ וליפא טָאה רע ןוא ,טלעק רערעטיב אזא ןיא
 .ןעליהוצנייא ךיז סאוו טימ ןעביולג פעקיטש םעראוו

 ןוא ,לעקנוט יוזא ,טלַאק יוזא זיא ןעסיורד ןיא ןוא
 .ןהעגרעטנוא םוב ןיוש טלאה ןוז יד

 טזאל רע -- רעדורב רעייא ףיוא ךיבעג תונמחר א
 | ...! ןעסירג ךייא
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 ןעּברַאטשענ רעזייק ןיימ ,רעזייק ןיימ

 ,העידי יד ןעמוקעג זוא'פ ןעוו ןעבירשעג)
 (.ןעברָאטשעג ווא העזָאו ץנַארפ זַא

 -ָאר יד ביירש ךיא תעשב .רעזייק ןיימ טיוט זיא רע

 זיא רע זא ,ןילרעב ןופ רימ ןעמ טרעכיזראפ ןעלייצ עניז

 .גנודניצנאנעגנול ןופ טיוט גידנעטשלופ

 "על קירוצ ךָאנ רע טעװו רשפא :טשינ ךיא סייוו

 רָאַפ עטצעל יד טניז זיא רעגייטש ןייז יו ,ןערעוו גידעב

 יד ןעגָארט ןופ רע זיא טכאושעגּפָא ןוא טלא .רדהָאי

 א םהיא ייב טיוט רעד זיא ,ןיורק רענרובסבאה ערעווש

 .טשינרָאנ א ,לעבלעיּפש

 ייב ,ןוט ֹוצ בראטש א סיוא םהיא ייב טכאמ טָאא

 ? רעזייק ןעניטומטוג ןעטלא ןיימ

 רענייז א יירד זיא'ס .קעניטש-עפאק א ןיא ךיא ץיז

 ןוא ןעבראטשּפא ןייז ןענעו סעיינ יד ןעייל .גאטראפ

 רע זןיא רשפא ? טסייוו רעוו ,סעציילּפ יד טימ שטעווק

 עגיטנייה רעכיז טשינ ךָאד זיא ךאז ןייק ?טיוט טשינ

 .תועט א ןעבָאה ךיוא ןעק ןילרעב וליפא ןוא ,ןעטייצ

 -עג רעזייק ןיימ ,רעזייק ןיימ זיא רעבָא ?ייוורעד

 ! ןעברָאטש

 יו ,ךימ טרא סאוו ןאד ,טיוט רעזייק ןיימ זיא ןוא

 ?ןערעטלע עניימ ,דניק ןיימ ,בייוו ןיימ ,ענייה טגאז

 ןעלטימסנעבעל ףיוא ןיירּפ רעד סָאװ ,ןָא ךימ טהעג טָאװ



 "אר 50 ףיוא ןעגיטשעג ןעטונימ רֶאֹּפ עטצעל יד ןיא זיא

 העייט יוזא זיא ןעליוק סָאװ ךימ טרעמיק סָאװ ןוא ,טנעצ
 ? גיליב יוזא גנודניצנַאנעגנול ןוא

 !טיוט זיא רעזייק ןיימ ,רעזייק ןיימ

 "רעזייק ןייז גנוטיידאב א ראפ סָאװ טשינ סייוו ךיא

 רעד ןופ גנאג םעד ףיוא ןעבָאה טעװ טיוט רעכילגינעק

 טעװ גנוריסאּפ רעד טָא בעילוצ זא ,ןייז ןאק סע .המחלמ
 -עננָא ןעזומ המחלמ עטלעקיווטנע-טוג ,עטיובעג-ןייפ יד

 טָאה'מ לייוו ,דָאש א ןיא סָאד ןוא ןעמראפ עיינ ןעמ
 ! רהיא וצ טניואוועגוצ יוזא ןיוש ךיז

 -רעּפ ןיימ ןופ טיוט רעד טָאה ןיילא רימ ףיוא רעבָא

 ןייז ןוא םהיא בילוצ .גנוקריוו עפיט א רעזייק ןעכילנעז

 טשינ ,טכַאנײב ךאווטימ ,טנייה ךיא לע ,טיוט ןעכילדנע
 א ןעביירש ?עוו ךיא .דנאנאכאנ חעש עכילטע ןעפָאלש

 -- סאוו םעד ןעגעוו ןָאטעילעפ

 !ןעברָאטשעג זיא רעזייק ןיימ ,רעזייק ןיימ

 סנייא ןעגנוהיצאב ערעזנוא ךיז טכאד : ענדָאמ זיא'ס

 עמיטניא רהעז ןייק ןעוועג טשינ ןענעז ערעדנא'פ וצ
 טרעהענפיוא ןעצנַאנ ןיא ךיז רע טָאה טייצ עטצעל יד)
 סָאװ לָאמ עניצנייא סָאד ןוא (רימ טימ ןעביירשוצכרוד

 רהָאי ןיא ןעוועג זיא ךוזאב ףיוא זנוא וצ ןעמוקעג זיא רע
 סע .ןיילא ןעמוקעג טשינ ךיוא רע זיא טלָאמעד ,2

 שנעמ א סנייז טקישעג טָאה רע ,טסאפעג טשינ םהיא טָאה

 "טע ןוא סנעשיק רֶאּפ א ןעמענוצ ןעטַאט ןיימ ייב לאז רע
 טנעמָאמ םענעי ןיא .סעקטאדָאּפ ראפ רעטכייל עכיל

 רעזייק רענייפ ןייק טשינ זיא רע זא ,טכארטענ ךיא בָאה
 ,ןערעטלע עניימ ןעּפעשט טפראדאב טשינ טָאה רע זא ןוא

 סָאד זא ,תמא םעד טסואוועג ךָאד בָאה ך י א םירָאװ

 םילוצ ןעוועג טשינ זיא סעקטאדָאּפ יד ןופ ןעלהָאצ טשינ

 .עמאמ-עטאט ןיימ דצמ טייקטכעלש

 -הָאצאב טנעקעג טשינ טושּפ טלָאמעד ןעבָאה רימ
 .טראעג טשינ סע טָאה שנעמ ס'רעזייק םעד רעבָא ,ןעל

 -גנעה םעד טימ ךעלעשיק עכילטע יד ןעמונעגוצ טָאה רע
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 -ענ ט'עמאמ ןיימ ןופ טיילגאב ,קעווא זיא ןוא רעטנייל
 ,תוללק עשרעדניק עניימ ןופ ןוא ןייוו

 זא .טרערעג טשינ םהיא וצ ףךיא בָאה טלָאמעד טניז

 ,ןעיו ןיא ןעוועג רהֶאֹי עכילטע טימ רעטעּפש ןיב ךיא

 "וצניירא ניטיונ ראפ ןעטלאהעג טשינ וליפא ךיא בָאה

 העטש ךיא זא ,ןעסיוו ןעזָאל םהיא רעדָא ,םהיא וצ ןהעג
 רָאבאט רעד ןיא ,2 א נָא ' צ א נ לעמָאה ןיא ןייא

 ןיא רעטכיילגנעה ן'טימ טנעריצניא רענעי .עפארטש

 .טנאוו ערעווש א  יוו ןעדייב זנוא ןעשיווצ ןענאטשעג

 ערעזנוא זא ,טקריוועג ךילריטאנ טָאה סעלא סָאד

 רעבָא ,טננערטשעגנָא לעסיבא ןייז ןעלָאז ןעננוחיצאב

 ןעק ךיא .ןעוועג ?חומ םהיא ךיא בָאה טייצ רעד טימ

 -על ןוא ,ןעשנעמ א ףיוא סָאה ןייק גנַאל ןענָארט טשינ
 נידנעטכא טשינ זא ,ךיא ?היפ ,טיוט ןייז ןעגעוו גידנעז
 ןעברָאטשענּפָא ךָאד רימ זיא ןעטייסנילנעזרעּפ עלא ףיוא

 "ענג בָאה ךיא סָאװ ,רעזייק רעניצנייא רעד ,רעזייק ןיימ

 טשינ לייוורעד ךיא בָאה רעזייק ןערעסעב ןייק ןוא ,טאה
 .טונימ א ןעבעל טשינ ךיא ןעק רעזייק א ןהֶא ןוא

 ךימ ןעבָאה ןעגנוטייצ עכילנעט יד ןיא ןענאמָאר יד
 | .וצרעד טניואווענוצ

 א טָאה'מ זא .ךאז עטוג א טרָאפ זיא רעוייק א ןוא

 ןעמ ןעק ,ןובשח ןייז ףיוא לַאקידַאר ןייז ןעמ ןעק רעזייק
 -אשראפ ךיז ןוא ןעטערטסיורא ףראש ץנאג םהיא ןענעק
 | ."טטרעוורָאפ , רענילרעב ןיא עלעטש א ןעפ

 -כעז זיולב ןעוועג ןיב ךיא ןעוו :ךיז ןָאמרעד ךיא

 -ןלָאוער טימ ןעזעלעננָא ךיז ךיא בָאה ,טלא רהָאי ןהעצ

 -טע טימ ךָאנ טגינייאראפ ךיז ןוא רוטַארעטיל רערענָאיצ

 ןעריניאור וצ ןעקָאלשאב ןעבָאה רימ ןוא ךעלגניא עכיק

 ןעכָאװ עכילטע טימ רעטעּפש .ןראגנוא-ךיירטסע ץנאג
 -עבעגּפָא (ץראה ךייוו א טימ לעגניא א) עלעשרעה טָאה
 ךימ ןוא ןראגנוא ןעּפעשט טשינ ןעלָאז רימ זא ,ךיז ןעט

 ןעגנאגעג ךָאנ ןענעז רימ .ןוטעג בילוצ ּפהיא ןעבָאה
 "מסִא ןעקנאשענ וליפא םחיא ןעבָאה רימ : רעטייוו
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 ןוא (טניואוועג טרָאד ןעבָאה רימ ?ייוו) ךיוא ןעיצילאנ

 ןעצנאג ןיא רימ ןעבָאה ייווצ-רהָאי א טימ רעטעּפש
 -ךיירטסע זיא ןפוא אזא ףיוא ןוא ןאלּפ םעד ןעבעגעגפיוא

 .ןערָאװעג טעטערעג ןראגנוא

 ,ןעזייוואב וצ ךייא ידכ ,ננידצלא סָאד ?להעצרעד ךיא
 -ייא ךיא ןיב ט ס י ר ע ז י י ק רעגידלאוונ ןייק זא

 סע סָאװ ,חעוו טוט ןעגעווטסעדנופ רעבָא ,טשינ ךילטנעג
 "יא א טעמכ ,רעזייק רעשימייה ַאזַא ןעברָאטשענּפָא זיא

 -ָאלעמ אזא ןוא שנעמ רערעטלע אזא ןוא רעשיד

 ,רעשינארט

 ףיוא ןעברָאטשעג .רעזייק ןיימ טיוט זיא רע אי
 טלהעוורע זיא ןָאסליװ טנעדיזערּפ יו ןפוא ןעבלעזמעד

 -כעל סיב-- וניה ,ןימרעט ןעטייווצ םוצ ןערָאװעג
 זייוו

 ,טיוט זיא רע ביוא ,המשנ ןייז וצ ןעדירפ ןייז לָאז =
 -ארט ןייז וצ ןעדירפ ןייז ייס-יוו-ייס נעמ טשינ בוא ןוא

 טנַארט סָאװ ,ּפָאק רעד טגיל רעווש ל?ייוו ,המשנ רעשיג
 ,ֿפָאק רעגיהורמוא רעד טניל רערעווש ךָאנ ןוא ןיורק א
 (שינייר רעבלאה א) ןיו ר ק יד םהיא טלהעפ עס סָאװ
 ,דסח-תלימנ ןייק ןעּפאכ וצ ואוו טשינ טָאה רע ןוא

 ןיימ ןופ ,ך י א .רעזייק ןיימ גיהור ףָאלש .ס .פ

 -ָאמס רעמירא ןיימ ,ןעקעוופיוא טשינ ךיד ךיא לעװ ,טייז
 יוצרעד ץרַאה'ס טשינ בָאה ךיא ,ךרַאג
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 ה מחל8

 .עבעילרעדורב ןוֿפ טאטלוזער א זיא המחלמ

 - | א 8 ?בה רעדורב ןייז זא ,ןהעזרעד טָאה ןיק זא

 רעד רעטנוא ץאלפ רחהעס טמענ

 ,שנעמ רערעקיד א ןיא רע לייוו ראפרעד ,רע יו ןו ז

 ךיז ןעבעל ןָא טלָאמעד ןופ .טע'גרה'רעד םהיא רע טָאה
 ,רעדירב יו ןעשנעמ יד

 ןענעז ןעשנעמ ןעוו ,ןעטייצ ערעטסניפ ,עטלא יד ןיא

 ףיוא ןעלאפנָא שנעמ א טגעלפ ,ןעראבראב ןעוועג ךָאנ
 ןעייקעצ רעדָא ,רעיוא ןא ןעסקיײנּפָא םהיא ןוא אנוש ןייז

 טָאה שנעמ רעד ןעוו נָאט וצ טנייה .סעכ ןופ קאב א
 הע טסייב ,רוטלוק ןופ עפוטש עטסכעה יד טכיירגרעד

 ,שיראבראב וצ זיא סָאד ,רעיוא'ס אנוש ןייז ּפָא טינ ןיוש
 א טימ ּפָאק םעד ּפָארא םהיא רע טסיש םעד טָאטשנָא
 ןייפ א טימ םינּפ'ס םהיא טעװעקטַאשעצ רעדָא ,ענישאמ

 ,ץראה'ס ךרוד םהיא טרעיוב רע רעדָא ,?עבעז ןעטצוּפעג
 סעלא סָאד .טענַאיאב םענעפילשענ טנאגעלע ןא טימ

 ןופ ?היפעג םוש ןהָא ,סעכ ןהָא ,האנש ןהָא ןוטעג טרעוו

 ףענעטנעווייל א ןופ ןעמָאנ ןיא רָאנ ,המקנ רשעיראבראב

 לעבור א יװ ךהעמ טרעוו יד טשינ טָאה עכלעוו ,ןהָאפ
 ,סעקיּפָאק 14 טימ

 ייז ןעפאכ ךיז ןענירקוצ עניניק-רעזייס ייווצ זא
 ןוא סרעטסוש ערעייז ןעקיש ןוא רעדעפ-ןוא-טניט סיורא

 יי -
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 ,"רעטסוש רעבעילה .המחלפ רעד ןיא טרעדיינש

 זא ,ןעדלעמ ריד וט ךיא , ,רעזייק רעפיוועג רעד טכיירש

 ןוא ןאטאלראש א ,ךראּפ א זיא רעט42 רעד עילע רעזייק

 םהיא טסנעק וד ,ריזח א יו טנייפ םהיא טסָאה וד זא

 ןיא טנערב עס ןוא ,טשינ םהיא וטסנעק ןעקוסנָא טשינ

 עילע רעזייק ןעגעג המקנ ןופ ?היפעג ךילקערש א  ריד
 רעביראד !רהֶאי רעטצניפ א םהיא בָאה ,ןעט45 םעד

 ,רעזייק רעד טביירש ,רעטסוש רעבעיל ,ריד ךיא ביירש

 -ענ טימ ןעבעלרעד ט'עמ זא ,ףלעווצ רענייז ,ןעגרָאמ זא

 ,ליסעג ןעגיטייז א ןיא ץיגרע ןעוועטאשטּפא וטסעוו ,טנוז
 א ןעכערבסיוא םהיא ןוא רעכאמלעטיה ס'עילע רעזייק

 "עג רעד טביירש -- .ס .ּפ ןוא .ץלָאה טייש א טימ סומ

 ןעכערבוצסיוא ןעננילעגנ ריד ט'עס ביוא --- רעזייק רעסיוו

 טיוט ן'ראפ טונימ א ראפרעד וטסעוװ ,סיפ עכלעזא 0653 א

 ייוצ טרעוו יד טָאה סָאװ ,לע'םלצ ןרעזייא ןא ןעגירק

 ",ךעלקאטיפ
 .המחלמ טרעוו יוזא טָא ןוא

 ןיא טנאקאב ןענעז סָאװ תומחלמ-טלעוו עטסערג יד

 זא ,דרע בילוצ ןערָאװעג טרחיפענ ןענעז ,עטכישענ רעד

 םראפ יד ייבראפ טרהָאפ ,רעכייר א ,רעייק ן יי י א

 טעפ א טהעזרעד ןוא ןעמירַא ןא ,רעזייק ןעטייווצ א ןופ

 -יפ עטנוזעג יד ךיז ןעשאּפ סע ןעכלעוו ףיוא ,דנאל קיטש

 "ייר רעד םהיא טקיש ,סרעטייא עסיורג יד טימ ןעצנאנ

 עכלעוו ןיא ,סעטָאנ טימ עלענעוו א ןיירא רעזייק רעכ

 ןענידיילאב וצ ןערעהפיוא לָאז רע זא ,םהיא טביירש רע

 - אב ר עוו :רעזייק רעמירָא רעד טכאמ .ןהָאפ יד

 -יימ זא ?ןהָא פ ןייד ןעד טנידייכ

 ןעמונראפ רָאנ ןענ עז ןעשנעמס ענ

 רעכייר רעד טכאמ .ד רע יד ן|ר עק א טימ

 ,ררע ןיא טנַאמרעד ַאי ןיוש ךימס טסָאה וד זא , : רעזייק

 רָאנ ןעבענּפָא רימ טסלָאז וד זא ,ףיוא ךיד ךיא רעדָאפ

 ךָאנ ריפ טטסלָאז ןוא ,טלעוו רעצנאנ רעד ןופ דרע יד

 ּםענענייא ןייפ ראפ ,ררע לעקיטש גיטייז א ןעפראוואוצ
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 ןעכלעוו טיול ,:רעזייק רעמירַא רעד טכאמ ."ךיורבעג
 טבאמ "? םע וטסרעדָאֿפ ףארנאראפ ןעלאנאיצאנרעטניא

 "אראפ טיופ טשינ סע רעדָאפ ךיא , : רעזייק רעכייר רעד

 טסיופ א םהיא טזייוו רע ןוא "לכש טיול רָאנ ,ןעפארג

 ,עקשטנעה רענרעזייא ןא טימ

 "עוו עכלעוו ,ןעדלעה ךס א ךיוא טמאשאכ המחלמ יד
 ט'נעשנעמ א ןעוועטאר וצ יבא ןיירא רעייפ ןיא ןחענ ןעל

 .ס נג ע גיי א רעייז : וניח ,ןעבעל

 סיורא טפור המחלמ יד זא ,טנאקאב ךיוא זיא סע

 -רָאװהעגנייא ןענעז עכלעוו ,ןעטפאשנעגייא עטוג עלעיפ

 ךיז טפאשנעגייא יד ךילמענ ,ןעשנעמ ןעדעי ןיא טלעצ

 ןיא סָאד סָאװ ,םייצ וצ טייצ ןופ ,ןעפיולוצנרוד ל?עסינא

 ,זייסרעסקע רעטונג א רהעז

 "יוטנא קראטש טפאשנעגייא יד ןיא טּפיוהרעביא

 ףָאנ טינ ןעפיול ןעשנעט עגיזָאד יד .ןעסור יד ייב טלעק
 רעד ןיא ךיוא רָאנ טייהנענעלעג רעכילנעמ רעדעי ייב

 אזא ְּךָאנ זא ,ןענָאז טכער טימ ןָאק ןעמ .טייצנעשיווצ

 אטשינ ראנג זיא עשיסור יד יו ימרא עכיפגעווַא ב

 ,טלעוו רעצנאג רעד ףיוא

 ןעטסיימ םא ןעדיא יד ךיז ןענכייצ ,רעקלעפ עלא ןופ
 ךיז ןעגעירק ןעדיא .טסייג ןעשירענירק רעייז טימ סיוא

 ףיוא ,טירטס רעטסעה ןיא ,סיטעייסָאס ןיא ,ןעלוש ןיא

 -עירק ייז ץרוק ,ןעגנוטייצ יד ןיא ,ןעגניטימ סערגנָאס יד

 "נייא רעד .ףיונוצ ךיז ןעמוק ייז ואוו םוטעמוא ךיז ןענ

 ייז ואוו ןוא ,טשינ ךיז ןענעירק ןעדיא ואוו טרָא רעניצ

 .סנעירק ן'פיוא זיא גימיטשנייא עלא טעמכ ןענעז

 ןעברַאטש וצ גיטומסיורג רחעז ייז טביולרע'מ ואוו ,ץאלּפ

 .רעדנעלרעטאמ 1428 רעייז ראפ
 -רוא טּפױה יד זא ,ןעטּפױהאב ןעגָאלָאיצַאס ?ייט א

 "שנעמ יד סָאװ ,סָאד זיא חמחלמ סיורא טפור סָאװ ךאז

 זיא עלענוק"דרע עבעיל סָאד ןוא ?עיּפ וצ טלעדניק טייה

 יא ארנס רעדנא ןא .ןעמעלא ראפ נונעג טעפ טשיו

 ,טייהשנעמ רעד אפ טנוזענ רהעז אנרדא זיא המחלפ זא
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 יז ןוא ,ןערעדָא יד רהיא טנעפע'מ סָאװ ךרודאד םירָאװ
 -עדע יז טרעוו ,טולב עטסגנוי ןוא עטסעב סָאר טרילראפ
 ,רעשיטארקָאטטסירא ,רעסאלב ,רעל

 רעד טימ טייחשנעמ יד טעוװ ןאד ,תמא זיא סָאד ביוא
 זא ,טלעדייאעגסיוא שיטארקָאטסירא יוזא ןערעוו טייצ

 טעוװ ןיילא ,עלעגעוו א ףיוא ןערהיפמורא ןעזומ יז טע'מ
 ,םיפ יד ףיוא ןהעג ןענעק טשינ יז

 רעבָא ,עגירעיורט רהעז ןענעז המחלמ ןופ ןעגלָאפ יד

 יד ןהעז וצ טשינ טבעלרעד ןעמ זא ,זיא רעגירעיורט ךָאנ

 "ענמוא טבראטש ןעמ סָאו םעד בילוצ ןעגלָאפ עגיזָאד

 ,דנאלרעטָאפ ןעבעיל ן'ראפ רעיוה
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 גָאט לע ק עּפ

 ס'רָאיעמ רעקרַאוונ םעד ןעוו ,ןעבירשעג

 -טטווברא - ראפ - ןעגרָאז - וצ - טעטימָאק

 ףורפיוא ןַא ןעזָאלעגסיורא טָאה עזָאל

 ,רעדוולק ךעלקעפ ןווו בדנמ לָאזמ

 לעדע ןא ןוא ץראה ךייוו א טימ שנעמ א ןיב ךיא
 -ימ ןיא ןעסיוועג ןיימ ןיא ןָא טּפאלק טבורפ .,ןעסיוועג

 ןיימ זא ,תמא ! "ןיירא, ןעגָאז טעו םע ןוא טכאנ ןעט
 יוזא ,ינָאמראה רעגידנעטשלופ ןיא טינ טייברא ןעסיוועג

 סיורא ןעמוק רעבירעד ןוא טנאה ןיימ טימ ,ןעגָאז וצ
 ןיב ,לעיּפשייב םוצ יוזא .ןעשינדנעטשראפסימ עסיוועג

 ןוא סאנ עסיוועג א ןעננאנענייבראפ ןעטלעמונא ךיא

 "עב לעסיב םעד טימ ףיבענ טניל עילימאפ א יװ ןהעזעג

 -ןענער-ןואדיינש ןעבילקערש םעד ןיא ,ןעסיורד ןיא סעכיג

 ךיבענ ןעהעטש ףעלרעדניק עניילק עכילטע ןוא רעטעוו

 ןופ ךעלעפעש יד יו ןערעטיצ ןוא רעטומ רעד ןעבעל

 "אב ןוא טּפַאכעגפיוא דלאב ךיז טָאה ןעסיוועג ןיימ ,טלעק

 ,טלעג טימ עינעמשז א רעלעט ןיא ןעפראווניירא ןעליופמ

 "יו טינ טכאמעג ךיז טָאה עניימ טנאה עטכער יד רעבָא

 ,ראניצ םענייפ םעד ?יומ ןעבעל ןעטלאהעג ןוא גידנעס

 -נעטשלופ ךיז טָאה ןעסיוועג סָאד טענאוו זיב גנאל יוזא

 ,טגיחוראב גיד
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 -עד ןוא .טיירלֶא ןיא ןעסיוועג ןיימ :טגָאזעג יו

 ןעזעלעגרעביא גָאטשרענָאד ןעטצעל בָאה ךיא זא ,רעביר
 טייקניזָאלסטיײיברא , ס'רָאיעמס םעד ןופ ףורפיוא םעד

 ןוא טוג ליפ יוזא ןייז ןעלָאז רעגריב עלא זא ,"טעטימאק
 טָאד ,ןעבָאה ייז סָאװ ,ןעכאז עטסעב יד ןעביילקסיוא

 -ראפ ןיא ןענָארטקעװא סע ןוא ךעלקעּפ ןיא ןעקאּפנייא

 ןוא ןעמענוצ סָאד טעװ ןעמ טענאוו ןופ ,רעצעלּפ עגעדיש

 ךיילג רימ ןיא טָאה ,עניטפרעדאבטיונ יד וצ ןעלייטעצ
 ןעמונעג ךימ ןוא ןעסיוועג עלעדייא סָאד טכאוועגפיוא
 -עג ןעסיוועג ןיימ טָאה ,שטייטס : ןעסייב ךילקערש
 -רעד ןערעוו ,רעגנוה ןופ סיוא ןעהעג ןעשנעמ ,ט'הנעט
 .טסגייווש וד ןוא טלעק ןופ ןעריורפ

 יד טימ יורפ ןיימ ןעפורענפיונוצ ךיילג ךיא בָאה
 -ץראה םעד ףיוא גידנעזייוונא ייז ןוא רעדניק עבעיל
 -קעווא ךיז ךיא בָאה ,גנוטייצ ןיימ ןיא לעיּפא ןעדנעסייר
 -נעגלָאפ ןעטלאה ןעמונעג ןוא לעקנעב א ףיוא טלעטשעג
 : עדער עד

 !רעדניק עטרעוו עניימ ןוא יורפ עטרעוו
 שטאט רעייא ןוא רעננוה ןופ ןעבראטש ןעשנעמ

 רעייא ןוא טלעק ןופ ןעלָאװשעג ןערעוו עטייל .טגייווש
 ןוא ןעיורפ .ּפילוט ןעטוג א ןיא ןֹוטעגנָא טהעג עטאט
 -ייא סילע ןופ סענָאלדָאּפ עסאנ יד ףיוא ןעפָאלש רעדניק
 .טעראבאק ןעשידיא ןיא טהעג עטאט רעייא ןוא דנאל
 רענייטש טשינ ןעפראד 4 ץראה סָאד ןעצאלּפ טשינ ןָאק
 "סטייברא ןופ ןברוח ןעסיורג םעד ףיוא ןערעוו ןעסָאגוצ
 רימָאל ,רעדניק ןוא יורפ עטרעוו ,רעביראד ?טייקגיזָאל
 ,ךעלקעּפ ןעכַאמ ןוא סעפַאש-רעדיילק יד וצ ןעּפַאכוצ ךיז
 -ַאֹל ןוא ןענָאמראפ רימ סָאװ ,סעלא ןעבעגקעווא רימָאל
 טימ טייפ ע כי ר ה ע רעבָא עמירַא ןעביילב רימ
 ! סנעסיוועג ענייר

 ךיז טָאה עדער ןיימ ןופ לייט ןעדנעריר םעדָאטָא ייב
 עפיט יד ןיא ןיירא ןיב ןיילא ךיא .טנייוועצ עילימאפ ןיימ
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 ןעכלעוו ףיוא ,לעקנעב ןופ ןעלאפעגנפָארא ןוא סעקירעטסיה

 .ןענַאטשענ ןיב ךיא

 קעווא ךיילג ךיא ןיב ,ךיז וצ ןעמוסעג ןענעז רימ זא

 -יוס ןערעייט ןיימ ןעמונעגסיורא ,עפאש-רעדיילק רעד וצ

 היּבאּפ ןעסיורג א ןיא טקאפעגנייא םהיא ,ּפילוט םענלעב

 "רעדיילק ןיא ןענעלקעווא םהיא יורפ ןיימ ןעסייהעג ןוא
 ךוא בָאה ןאד ,רעפמאק טימ םהיא ןעטישאב ןוא ןעטסאק

 ,גוצנא ןעגיד'תבש ןעטוג ןיימ רעגנעה ןופ ןעמונעגּפָארא

 -עטשרעביא יורפ ןיימ ןעסייהעג ןוא טבױטשעגּפָא םהיא
 ףיוא זיא רע ?ייוו ,טרעבלאזץנירּפ ןופ ךעלּפענק יד ןעל

 טלעקיוועגסיורא ךיא בָאה ןאד .גנע וצ לעסיבא ןיוש רימ
 ןוא ?עטנאמ םענעלוקַארַאק ס'יורפ ןיימ ,ךעלייל א ןופ

 ןאד .ןעטערּפוצטיוא רעדיינש םוצ טקישענקעווא םהיא
 ענעלַאװ קאפ א דָאמאק ןופ ןעמונענסיורא ךיא בָאה

 קירוצ ןוא ,רעדיילקרעטנוא ןוא ,ןעקָאז ןוא שעוורעטנוא

 .טנעלעגניירא

 - זי | ה רעניזָאד רעד םטימ ןערָאװעג גניטראפ

 -אב ?עסיבא טלהיפעג ךיז ךיא בָאה ,נ נונ ינ יי ר

 : יורפ ןיימ וצ טקרעמאב ןוא טניהור

 סעדלא טימ ןיוה א ןעבָאה רימ !טָאג קנאד א --

 ! סטוג

 ןיימ טרעפטנעעג טָאה --- ! ןענידניזראפ וצ טינ ---

 לעיפיוו טכארטאב ןעמ זא -- לעצפיז-הקדצ א טימ יורפ
 רימ ןענעמ זנוא ייב טציא טשרעה סע דנעלע ןוא טיונ

 ןוא ּפָא-טונ ה"ב ןענעז רימ סָאװ ,טָאנ ןעקנאד ךילקריוו
 .ןעטוג םעלא ןופ בוטש ןיא ןעבָאה רימ

 -וולקפיונוצ טפראדאב ןעמ טלָאװ ןענעווטסעדנופי ---

 -עג ןוא יוזא טאלג טקרעמאב ךיא בָאה --- לעקעּפ א ןעב

 .ןעצינעג ןֵא ןיוש טביוה ןעסיוועג ןיימ זא ,טלהיפ

 ,יורפ עטרעוו ןיימ ןעבעגעגוצ טָאה -- ! סיוועג ---

 -עגנעהנַא עסיורג א זיא ,טקרעמאב אחרוא בנא ,עכלעוו

 -נאנ רעד ןיא טנאקאב זיא ןוא |} ע ר א ז א ב ןופ ןיר
 .עצינ'בל"ךר ןיא ןירעבעג-הבדנ עסיורג יד סלא טפאשראכ



 א טקאּפעננייא יז טָאה ,ךס ןייק גידנעמאז טשינ ןוא

 "אק רָאּפ ייווצ ,סעטאיּפ ןהֶא סעקטיּפראקש עטלא רָאּפ

 "אד םענעיורטש א ,לעפאנק ענעבירעגסיוא טימ ןעשָאל

 עכילטע ,ףייז ןופ סענָאּפוק ייווצ ,1841 רהֶָאי ןופ טוה-ןעמ

 "טא ןופ לידנהעפ א ,ליכעד א ןהֶא םריש א ,ךעלעבעווש
 ןלעקעּפ ןהעש א ןופרעד נידנעכאמ ןוא ,יטיס-קיטנאל

 ליבָאמָאטױא םעד ןענאּפשנייא ןעסייהעג רימ יז טָאה

 .בולק םימורע-שובלמ ןיא ןערהיפקעווא סע ןוא

 ןופ רעניצנייא רעדעי ןעוו : ךיא גָאז רעבירעד ןוא
 . ןעדירב עדנעדיילטיונ ענייז וצ טכילפ ןייז ןוט לָאז ךייא

 טלָאװ ןאד ,יורפ ןיימ ןוא ךיא יוװ יוזא ,רעטסעווש ןוא

 יעג טזיילעג טייקניזָאלסטייברא ןופ ענארפ עצנאנ יד
 ,געט רֶאּפ ענייא ןיא ןערָאװ



 שעממ ינעה יננה

 .ןעבעל סָאד ךיז טרעדנע סע ,ךיז טרעדנע סע לייוו

 ,נרעב יד רעטניה סיוא ןענערב ןענוז ,ןעהעגראפ ןעכייט
 -ָאגעגרעביא סנעבעל עיינ ףיוא ןערעוו ןעטייקטיוט עטלא

 ןופ ּפֶא טנייה רעד ךיז טסייב ןייצ עפראש טימ ןוא ןעס
 ןעּפיל ענייז ףיוא גיטולבטיור ןערעטיצ סָאװ ,סנעטכענ יד

 .גנאלש עטקאהעצ א יו

 גיביולג א ןופ ןעמוקענ ןיב ךיא : ןעוועג זיא לָאמא

 ןענניז ןערעסאוו ואוו ,טרָא-לעקניװ ןיילק א ןופ ,טרָא

 "עז ןעלהוש יד ןוא ,רעכעד יד רעביא ןעהילפ ןעביוט ןוא

 ןענעז ןעשנעמ יד ןוא ,גיד'ארוומ ןוא טלַאק ןוא ךיוה ןענ

 א טנערב ןעניוא ערעייז ןיא ןוא ןעגָאלשרעד ןוא ןיילק

 ,ערעוש יד וצ טייקנינעטרעטנוא ןא ,רעצ רעפיט
 םעד ףיוא ףיורא ךיז ןעפראיי .סָאװ ,ןעלמיה עשיצירּפ

 ,םייל ןעסייוו ןופ לעטעטש ןעניטָאלב ןעמירָא

 ןוא ,טּפאזעגניירא טולב ןיימ ןיא ךיז הנומא יד טָאה
 ,ןעוועג טפעהאב לעמיה םוצ זיא ץראה ןיימ

 -ענסיורא טרָא-םייה ם'נופ ץנאלפ רעננוי א רעווש זיא

 ,ןעהילב טשינ שרעדנא ץיגרע יז ןָאק ,ןערעוו וצ ןעסיר

 ףךיז יז טעװ רערעווש ץלא ,ץנאלפ יד רעלעדייא סָאװ ןוא

 .ןעסקאווניירא דרע רעדמערפ ןיא

 א ןופ טנאה יד יו ךייֹוו דרע יד זיא טראד לייוו
 ןופ הללק יד יו טראה יז זיא ַאד ןוא ,ן'עמאמ רעקנארק
 ,רעדורב-ףימש א
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 ם'נופ וורענ רעטסלעדייא רעד זיא ןעביולנ רעד ןוא

 .ןעבעל
 םעד בָאה'כ טענאוו זיב ןעמונעג ןערהַאי רימ טָאה

 רעדמערפ ףיוא .ןעסירעגסיורא ץראה ןיימ ןופ ןעביולג

 יד ןיא ,ביוטשנעזייא ןופ טניו ם'ניא ,טעעזוצ דרע

 טאה'מ ואו ,ןעלאז עטרעכירראפ יד ןופ טנעוו

 ,ןעבעל ם'נופ טייקיירפ רעד רעביא טנעיילעג טעיצקעל
 סָאװ ןוא .ןעלמיה עכיוה יד ןופ טייקגידייל יד רעניא
 רעגידייל ץלא ,לעמיה םעד טגידיילעגסיוא בָאה ךיא רהעמ

 בָאה ךיא רהעמ סָאװ ,ןעבעל ןעגייא ןיימ ןערָאװעג זיא

 ךיא בָאה רהעמ ץלא ,להוש רעד וצ געוװ ןיימ ןעטָאשראפ

 ןיא ךיז בָאה ךיא ןוא ,ןיילא ךיז וצ געוו ןיימ ןעטָאשראפ

 .ךיז וצ ןעדער ןוא ןענענעגאב טנַאקעג טשינ ץיגרע

 :רוַּפכ םוי רעיירפ רעטשרע רעד ןוא
 ןעפיש עהָארג יו טקוקעג ,ןעסעזעג ךיא ןיב םי םייב

 -אוו יד יוװ ,ןיירא ןעטייקטייוו יד ןיא קעווא ךיז ןע'םולח

 "םורפ ןוא טכרופרהע טימ ןענָאלש ןוא ךיז-ןעילאפ ןערעס
 ףיוא לָאמעלא ךיז טביוה גערב ם'נופ דמאז סָאד יוװ ,טייק

 לאס סָאװ טשינ טסייוו סע ןוא שינרעטיצ סיורג טימ
 .טולב ם'ניא רעווש-ניטעמוא יוזא ןעוועג זיא רימ .ןוט

 ןיימ ךרוד ןעננולקעג ןעבָאה ןעגנַאזענלהוש רעטנעזיוט

 עכיוה טימ טכאמענ ביוט המשנ ןיימ בָאה ךיא ןוא בייל

 ןוא ףמאק-סטייהיירפ ןוא סערגָארּפ ןענעוו ןעגנאזעג
 "עבעגנ ךיז ןוא טנייוװעג טָאה ץראה'ס רעבָא .ןהָאפ עטיור

 טימ ,סרעדנעטש יד וצ ןיהא --- ןיירא ?הוש ןיא ןעט
 רעטנוא טניוומ וואו ןיהא ,טכיל-חמשנ עדנעקנאצ

 יד ףיוא ןייז ?חומ לָאז רע זא טָאנ טענ'מ ןוא ,םיתילט

 ,םהענראפ סָאװ ביוטש א -- ? רימ ןענעז סָאװ לייוו ,דניז

 ,םיוא טנעקורט סָאװ רעסאוו א ,טשעלראפ סָאװ רעייפ א

 טביולנראפ ןוא גנוי ןעוועג ךיא ןיב טלָאמאד רעבָא

 ןעטשרע םעד בָאה ךיא .טייקיירפ ןופ עינילער רעד ןיא

 טלהיּפעג ךיס בָאה ךיא ןוא ,ןעכַארבעג תינעתירוּפכ-םוי

 .ש ? א פ יוזא ,טקעלפאב יוזא ,גידניז יוזא
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 סָאװ ,רעטאוו לעקנוט א סעּפע יװ טייצ יד טפיול
 זיא לָאמא : ןעדנורגּפא ענרענייטש ןעשיווצ ךיז טלענרָאג

 רעבָא ,ךאלפ גידלעניּפש לָאמא ,ףעיט ךילרהעפעג סע

 יד י-- קעווא םנעטָאש יד ןעקור ן'פיוא סע טּפעלש רימת

 .ןעיזוליא

 ןיימ ןיא ןערָאװעג ףייר ןוא טיור טייקיירפ יד זיא

 רעד ןופ ןערעסאוו יד ףיוא זיא ןעביולג רעד ןוא ,המשנ

 ,גירייל יוזא ןעבילבעג ןיב ךיא ןוא ,ןעמואוושראפ טייצ

 טָאה'מ ןעכלעוו ןופ ,לעּפמעט טרעדנילּפעגסױא ןא יו

 ןעפָא ןעריט עלא ןוא ןעמונעגסיורא ןעטייקגילייה עלא

 .טזָאלעג

 ןעבילבעג ןענעז המשנ ןיימ ןופ טנעוו יד ףיוא רָאנ

 ןעניּפש עטלאק ןוא ;גנורעדנילּפסיױא רעד ןופ סנעכייצ
 "ניּפש רעד ףיוא ןוא ,טיירּפשראפ בעוועג רעייז ןעבָאה

 עגירעבעל עטצעל יד טָאה ,ןעביולגנוא ןיימ ןופ ריט-בעוו

 .ןעקָארשעג ךימ ןוא טרעטיצעג ןימש

 רעד וצ ןוא ,דרע יד זיא שנעמ ם'נופ דוסי רעד ?ייוו

 ,לעמיה רעד טביילב גיבייא ןוא ,םוא ךיז וטסרעק דרע
 .גיבייא טביילב ןערעטש יד ןופ גנאג רעד ןוא

 -עמוא ןוא .ןהעצפופ ןוא ןהעצ ןוא ייווצ ןוא רהָאי א

 "עב ערעייז ןוא טָאנ וצ ןעטעב ןעשנעמ :וטסהעז םוט

 טימ רערלעפ יװ ,לעמיה ןענעק ןעהילב טנעה ענידנעמ

 א ּפָארא טרעדינ ל?עמיה ם'נופ ןוא .תואובת עסייוו

 ןוא .גנושנעב ןוא טסיירט ןוא גנונפאה ןופ ןעגעריירּפש

 ם'נופ קילב רעייז ןענָאק רעדלעוובמעד עניטכעמ עלא

 .ןערעטיצסיוא ביול רעייז ןעזומ ,ןעסיירּפָא טשינ לעמיה
 .רוּפכ"םוי רעטייווצ רעד ןוא

 "רעד טייקנענַאלשרעד ןוא טכרופרהע סיורנ טימ

 ,ןעטעב טָאג לעוװ ךיא ,?הוש רעד וצ ךימ ךיא רעטנעהענ

 ,ןעכירקראפ תילט ן'רעטנוא לעװ ךיא .ןעטעב טָאג

 יש ךימ ךיא לע עינילער ןופ דיילקרעצנאּפ ן'רעטנוא

 םעד ןופ ,אנוש ןעהַארג םעד ןופ רעייפ םעד ןופ ןעצ

 לעוו טכיל רופכיםוי יד ןופ ןייש םייב .רעפערפ-תומולח
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 ךיא לעװ ,ןעמיראוופיוא טפאשלעגניא עטיוט ןיימ ךיא

 קאה-הנומא ענרעזייא יד ךיא לעװ ,ןעיינאב ןעבעל ןיימ

 .ןערעימשסיוא
 .רימ יז זיא דמערפ יו ! ?הוש יד ,?להוש יד רעבָא

 רימ טקעמש טכעלש יװ .ןעשנעמ יד ןענעז דמערפ יו

 ךילנעמנוא יו .טכיל עגידנעבראטש יד ןופ םעטָא רעד

 יד --- ןֹוא ,ןערערט עטמיראוועצ ןופ חיר רעד רימ זיא
 טקנירט סָאװ יירשעגנעשנעמ רעביוט רעד ןוא ! ןעטסעשז

 סָאד רימ זיא דמערפ יו .ּפילּבעג ןענידרעסאוו א ןיא ךיז

 ! רעדיוורעד יו ,סעלא
 עסיורג א טוט סָאװ רענייא יו ,רעטמחעשראפ א ןוא

 לָאמ ןעטשרע םוצ בָאה ךיא ןעוו טלָאמעד יװ ,הריבע

 טציא ךיא העטש -- ,תינעת-רוּפכ-סוי ןיימ ןעכָארבעג

 ,טקעלפאב יוזא ,גידניז יוזא ךימ ?חיפ ךיא ןוא ?הוש ןיא

 .שלאפ יוזא

 רימ סאוו טשינ ןעסייוו רימ ?ייוו ,טָאג ,זנוא בינראפ
 ם"ניא ,שינרעטסניפ רעד ןיא ןעלדנאוו רימ ?ייוו ,ןעוט

 | ,טיוט ם'נופ ןעטָאש

128 



 דלָאנ ןוא לערעּפ ןופ עזרעּפ רעד ףיוא

 --- ןעלדנַאה רעלרגעח יד יװ
 .רעלדנעה ןעלדנַאח יווש

 ןוא רעלדנעה ןוא םירחוס זיולּב טשינ !רעדירּפ
 -טָאנ -- ר י מס ךיוא רָאנ ,יוזא ןעלדנאה רעמערקניילק
 ,.רעלעטשטפירש עליואוורעדנואוו ,עלעדייא ,עטבאגאב
 סָאװ ,םירחופ ןענעז ,עגיימ רעדירב עגיטעמוא ,רימ ךיוא
 -םירשרָאפ יד טיול ,שיוטסיוא ןופ ץעזעג ן'טיול ןעלדנאה

 .רחממ ןופ ןעט

 ךלָאג תמא ןייק טשינ זיא הרוחפ רעזנוא : זיא רהָאוװ

 טשינ ,גנירמיצ רעדָא דייז ןייק טשינ ,רעבליז רעדָא

 ןופ עדָאטעמ רעזנוא -- רעבָא ,רעּֿפעּפ רעדָא ןארפאז

 ףיוא יו ,עבלעזיד זיא ,ן ע ט ק ע ? ִא ק ןופ ,ןעריסאקנייא

 "יורג םעד ףיוא יװ ,?עדנאח ןופ טלעװ רענישיור רעד

 ,המנרפ ןופ דירי-טלעוו ןעס

 ןוא ,פערט ענלעמרימ ןייק טשינ טָאה עזרעב רעזנוא

 זיא עזרעב רעזנוא --- ןערידנומ ענייפ ןיא ןעננויקיש ןייק
 -ניקעגסיוא ןענעז ןעלקניוו יד .גנע ןוא טרעכיורראפ
 ןוא לעג ןענייז טכילננעה יד ,ךוט ןעניבראפ טימ טלעצ

 סָאװ ,טייקמיראוובלאה א טימ ּפָארא ןענייוו ייז ןוא הָאלב
 טננילק עזרעב רעזנוא ףיוא ,דנערהיר ןוא שלאפ יוזא זיא

 ,ךעלדנער ענעדלָאג ןופ גנאלק-ףושיכ רעד טשינ לָאמנייק

 .ןטטאטיצ ,ןעגנוצאש ,רעטרעוו ןעגנילק םעד טָאטשנָא
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 "עריואוושעגנייא ,ןעשנעמ ענענייא ןענעז רעפיוק ערעזנוא

 ןעטצעל םוצ זיב יונעג ןעסייוו ייז ןוא ,עטסואוואב-ךעצ ,ענ

 םעד ,הרוחס לעקיטש רעדעי ןופ טרעוו יד ?עבױטשדלָאג

 ,?אטעמ ןייז געמ סע -- לעקיטרא ןעדעי ןופ דנאטש
 רעדָא ,דרע עצראווש רעדָא ,גנוריצ רעדָא ,טכורפ רעדָא

 -- רעדמערפ א זיא רעפיוק רעזנוא זא ןעטלעז ,ץלאז

 -עגניירא טָאה טניוומהור רעד סָאװ ,ענייא רעדָא ,רענייא

 ןעלהיפ טלָאמעד .טלעוו רענידנעסיורד רעד ןופ ןעזָאלב

 -ענ זיא'מ :ןעטכארט ריס .טלעביימשעג רהעז ךיז רימ
 ןופ שזא -- טלעװ רעטייוו רעד ןופ זנוא וצ ןעמוק

 ךיירניניק רעזנוא ןופ רעטיוט רעד לייוו ןעסיורד

 ןופ םעטָא רעד ןוא ,םוטעמוא ןופ ?יימ טנעזיוט רשפא זיא

 -יפריטאנ רעד ןופ ןוא ,לעמיה ןעשרעלטסניק-טשינ םעד

 ,עהיור ,עבָארנ סָאד יו ,רעדיוורעד יוזא זנוא זיא דרע רעכ

 .סיוא זנוא טכאל סָאװ ,ןעבעל עגיטנעהטראה

 -רעב רעזנוא ןיא רימ ןעמוק ךילטכענטכַאנ ,ךילנעטגָאט

 ןופ קראמ רעד טלאה סע יװ ,ןערעוו רהָאוװעג ןיירא עז
 ןעיצקא יד ןעהעטש סע יװ ,טייקכילברעטשמוא רעזנוא
 -ענּפָא רעדָא ןעמוקעגוצ זיא סע סָאװ ,םהור רעזנוא ףיוא
 -נוא ןופ רעסאווכיוה ן'פיוא גָאט ןעטצעל ן'ךרוד ןעלאפ
 .םי ןעטיוט רעז

 ןעניובעגנייא ןוא טלעקניוראפ ןעציז רימ זא ןוא
 -ייוו א יו ךיז טביוה סָאװ ,ייט זָאלג א ןופ ףמאד ן'רעביא
 ןעטכארט ,?עמיה ןעלָאמש רעזנוא וצ ןעקלָאװ רעגידנענ
 ענידרעדנעלדמערפ עטלא יד -- ,עראוו רעזנוא ןופ רימ
 ןוא ,גיטביזרָאפ יוזא ךיז טימ ןענָארט רימ סָאװ ,עראוו
 רימ ידכ ,ץראה רעזנוא ןעלּפענקוצפיוא ארומ ןעבָאה רימ
 .גנוריצ ענעטלעז יד ןערילראפ טשינ הלילח ןעלָאז

 -נוא !עליואוו עניימ ,רעלטסניק עשידיא ןענעז רימ
 ןיא טפאשנעסיוו רעזנוא ,סאפ ןיא טשינ טגיל המכח רעז
 "ראפ יוזא ןענעז רימ .ןעפייר ןיא ןעדנובעגנייא טשינ
 רעד שזא זנוא ךיז טהערד סע זא ,רעטּכינ שירעכערב
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 ןוא ,טנעוו יד ןעכוז ןוא ךיז ןעלקאוו רימ ןוא ןומרעד טָאק
 ,ןעלאפ -- רימ

 ---,ןעלהימענמרוטש ,טעיצאזנעס עקראטש רימ ןעליוו
 רימ ןוא טעקאנ רעיל א ס'רבח רעזנוא סיוא רימ ןעוט

 זא ,טָאװ'מ סָאװ ?חיפעג עכילביל ,עגידניז סָאד ןעבָאה
 סָאד בעיל ןעבָאה רימ .עטבעילעג א טעקאנ סיוא םוט'מ

 ,עגיסעמלעטימ ןוא עטכעלש סָאד יו עטוג סָאד --- דעיל
 -רעו ןיא ןעגנוענטיױרא זנוא ןעמ טָאה סָאד ?ייוו

 לעמאצראווש יד ןיא -- ןיילא רימ ןענעז סָאד ,רעט

 רעיל סָאד ןע:2 רימ .ןעגיוא ס'רעטבעילעג רעזנוא ןופ
 ,ןעמיטש ט12:42 ךןרוד -- ןעגנוזעג טרעוו ןוא טנניז סָאװ
 ,רעניד'תוברלתה ,רעכיילב ,רעגירעזייה רעצנאג רעד ךרוד
 עניצנייא יד ןענעז רימ .טפַאשרעדורב רעט'הננל'ראפ

 טקאהעצ זיא סָאוו ,היח-גניז רעפיורג א סעּפע ןופ ןעלייט

 קיטש רעדעי ןוא ,רעקיטש טנעזיוט ףיוא ןערָאװעג
 טמוס סע טענאוו ו"ב ,טבעל ןוא רעדנוזאב ךיז טפראוו

 טרָאװ א -- ,ףיונוצ זנוא טהיצ סָאװ ,םעדָאפ א סעּפע
 ןוא טצנאגראפ ןערעוו רימ ןוא -- שינעהעשעג א רעדָא
 ןעגָאלש טשינ טלָאמער זנוא ןעק רענייק ןוא ,טגינייאראפ
 ןעטצעל 337 ןוט העוו טשינ לָאז סע ןוא ּפָאק |'םיוא
 ,רעגניפסופ

 טָאטשנֿא רָאֹנ ,םירחוס יו ןעפיוקראפ ןוא ןעפיוק רימ
 "ןרגטנאה ,ןעצילבנעניוא ,רעטרעוו רימ ןעביג ,ךעלדנער

 ,קראמ ":עד ךיז טלעטש ףניפ רעגייז טכאנראפ עלא ,ןעפ

 ןופ רעניּפשדלָאג ערעזנוא ןעמוק ,דירי רעליטש רעד
 -שטיינקעצ ,ןעלטנאמ ענעסירענּפָא ןיא טלעוו רעצנאג רעד

 עטנערבעגסיוא ,עפיט ,טנעה ענעטאלשראפ ,רעטכיזעג עט
 יילרעלא ןיא -- הרוחס יד ןעזייוו ךיז ןעמענ ןוא ןעגיוא
 רעלדנעהטיורג עשידנעלטיוא יד ןעטוק סע .ןעלריּפאפ

 א ןיא ןענופעג ןעבָאה ייז סָאװ ,?רעּפ עטסעיינ יד טימ
 ןעמ .סע טגעוו ןעמ .להיפענטיוט א ןופ עלעסישעבאשז

 טטאה עמ ,ןייצ יד טימ סע טבורּפ עמ .ּפֶא סע טסעמ

 יא 8 זא ,טסילשאב'מ וא ,ןֹוא ,טכיל םעד ןעגעק סע



 "טהור עטלאק עכילטע ראפרעד סהיא ןעמ טינ ט כ ע
 ,גירדינ ,ןעלאפעג ךיז ייב טרעוו רחוס רעד ןוא ,תוטורּפ

 ענייז ףיונוצ רע טראש דייהרעטמעשראפ .ןעגָאלשרעד

 ןוא ,ענעשעק םיזוב ןייז ןיא קירוצ ייז טלעמאזראפ ,לערעּפ

 ףמאד ם'ניא טקוק רע ןוא ,רעניטעמוא ןא ןעציז טביילב
 ענייז ,ןעבעל ןייז טהעגראפ סע יװ ,ייט זָאלג ם'נופ

 ערעדנַא .טניטשינעצ ןוא יורג יוזא -- תומולח

 ,עניליב -- הרוחס רעייז ןעננערב ןוא ןהענוצ ןעמוק

 טרירעמעש עס ןוא ,ףילקערש טצנאלג סָאװ ,הרוחס עהיור

 ןעצעז .םענייא ןיא ןעסָאנעגפיונוצ ןעטייקשלאפ ןעביז יו

 סנייא ןָא ךיז ןעטסעמ ןוא לעקניווריט א ייב קעווא ךיז ייז

 ןעביול .ןעגנוירעדיינש יו יוזא ,ןעגנוריצ יד ערעדנא'ס
 -- ןוא ןעטנאילירב עיולב ןופ ןעדער ,גיטייזנעגעג ךיז

 ,ךאזטּפיוה יד זיא סָאד .ןעהעז ךעלדיימ ערעייז יצ ןעקוק

 טגירק ,ןעלכיימש ןוא םוא ךיז ןעקוק ךעלדיימ יד זא ,ןוא

 -ייטשבראפ טימ לעקעּפ עצנאג'ס ןעמ טקאּפעצ ,טומ ןעמ
 עכיילב יד ץנאלנ רעייז ןיא טקנירטרעד ןעמ ןוא ,רענ

 .ןעניוא יד ךרוד סיורא טיירש סָאװ ,המשנ

 םירחוס יד .רענידעבעל טרעו סע .טעפש טרעוו סע

 ,רעוועשראוו ןופ ,חרוחס רעניצנאד ןופ ןעדער ןוא ןעציז

 טנייה ןיוש ָאטשינ, .רעזיראּפ ןופ ,רעגרוברעטעּפ ןופ
 -עטשאב ןוא ,םירחוס ערעטלע יד ןענָאז --- "הרוחס אזא

 ,הרוחס רעוועשראוו יד , .ןעכוק ןעטלא סעיצרָאּפ וצ ןעל
 .רעדילסקלָאפ ןעגניז ןוא ערעגניא יד ןעכאל -- "! אה ,אה

 -מוא עטניטפעשאב ,טכאנרעדנעטימניא רעד ןָא טמוק סע
 -ומ א ףיוא ןעהילפוצניירא ןעמוק םירחוס-טייקכילברעטש

 ןעיצקא יד טימ טנייה טלאה סע יװ ןערעוו רהָאוװעג טונ
 עכילטע ףיורא ןיוש זיא סע יצ ןוא טייקטמיראב רעייז ןופ

 רעביא ןעטייב ,ךילדניירפ רחעז ךיז ןעסירג ייז .,ןעטסנוּפ

 יר ראפ ךיז ןעגיינראפ ,עיינ ראפ ןעטנעמילּפמָאק עטלא

 -יול---ןוא רובכ ?עסיב'ס ן ע ט ק על? ַא ק ,םירחוס עסיורג
 ןעפראד ייז .טייצ ןייק טשינ ןעבָאה ייז .םייהא ןעפ

 ייז ןענעז טרעטיּבראפ יװ ןוא .ןערתַאּפקעװא ןענרָאמ
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 ןעמעוו ןופ טשינ ןעמערט ןוא ןיירא ןעמוס ייז זא ,ךעבענ

 ימוא ןערהָאפעג .,םהור לעסיב'ס ןעריסאקוצנייא

 ייז ןעטכארט -- !טקנָארב יד ןופ שזא טסיז

 ןיא סָאװ ,ץפיז םענעגרָאבראפ א טימ ּפֶא ןעצפיז ןוא
 ,רנעפיירצראה

 ןעדישראפ זיא ןעריסאקנייא ןופ ןמוא רעד ךיוא ןוא
 "וק ןופ דנאל םעד ןיא יו .ןערעדנא םוצ זיב םענייא ןופ

 רחוס רעדעי זנוא ייב ךיוא טָאה יוזא ,דלָאג ןוא טלעגרעּפ

 .ןעריטאקנייא ןופ עדָאטעמ ענעגייא ןייז

 .לעיפשייבמוצ ,ןענישאמחענ ןופ ןעטנעגא הניפ יו
 יצ ,טסייוו רע רעדייא ךָאנ ןוא ףיורא טמוק רענייא

 -- רע טיירש ,טשינ רעדָא ןעבעג סעּפע םחיא ליוו'מ

 ןָאק רע ?טְלעֶג ןייק טשינ םהיא ןעמ טלהָאצ סאווראפ

 זנוא ייב ןעמ טפור םעד !ןעטראוו טשינ רעגנעל ןיוש

 טשינ טּפאלס רע .רעלופטנעמארעּפמעט רעד

 ,ךיז טרעזייב ןוא ןעפיולוצניירא טמוק ןוא ריט ןיא ןֶא

 םהיא טָאה רענייק שטָאכ --- טעשארטפ ןוא ,טיירש ןוא

 .ןישאמ ירד ןעלעטשניירא לָאז רע ןעטעבענ טשינ

 -ידלעכיימש רעד ,רעכילבעיל רעד זיא רעטייווצ רעד
 טימ ןיירא טמוק רע .רעגיד'תובחר רעד ,רעסיז רעד ,רעג

 טבורפ ןוא ןישאמ רעד וצ וצ-טהעג ,ןענרָאמטוג םענייפ א
 ןופ גיטומסיורג רהעז טדער ןוא ,טייברא יז יצ טש'רמולכ
 טשינ ך י ו א ןענעז ייז זא -- ןענישאמ ערעדנא
 טנערפ ףוס םוצ ןוא .הלעמ ןייז ךיז טָאה רעדעי ,טכעלש
 ךיז טהערד לעדער סָאד זא ,טשינ רחיא טקנעד יצ :רע
 זא ,טשינ טניימ רהיא יצ ןוא ,ךילרעווש ?עסיבא סעּפע
 ייב ןעמ טפור ןעניזָאד םעד .ןערעסעבסיוא סע ףראד רע
 טנָאמ רע העט כיד רעמענעגנא רעד זנוא
 ןיירא דייחרעליטש ךייא טגנערב רע רָאנ ,דובכ ןייק טשינ
 ,ןעמולב ןעפראוו םהיא ףיוא טזומ רהיאזזא ,עגַאל אזא ןיא

 טמוס רע ,לעכיבענ טָאד ,ענכנ רעד זיא רעטירד רעד
 סעּפע טלעכיימש ןוא טצכערק ןוא ךיז טשטיינק ןוא ןיירא
 ,רעטרעוו עבלאה ןיא ךייא טלהעצרעד רע  ,ענױַאמ יווא
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 זא ,ןעפָאלש טנעקעג טשינ טכאנ עצנאג א טָאה רע זאא

 "עג םהיא ייב זיא'ס זא ,ּפָאק רעד העוו םחיא טוט עפ

 -ךלָאג ןייז זא ךיז טכיר רע ןוא ,?עקיראנאק'ס ןעברָאטש

 .גנודניצנַאנעגנל ןענירק ןעגרָאמ-טנייה לָאז לעשיפ

 א ,ועשיריל רעד זנוא ייב ןעמ טפור םעד

 ןופ ןוא תונמחר ןופ ,סיוארָא פ םחיא טלחַאצ'פ

 .ןעגױא עטכייפ ,ענחעש ענייז וצ טפאשבעיל

 ,רעטעוו ןעגעוו טדער ןוא ןהענוצ טמוק רעטרעפ א

 ,ןעשינרעטיצדרע ןעגעוו ,רוטלוק ןעגעוו ,םינורתא ןעגעוו

 .טשינ רע טדער ןישאמ רעד ןופ רעבָא ,?ייאשיפ ןעגעוו

 טנַאז ןוא ,גױא ן יי א טימ רחיא ףיוא רָאנ טקוק רע

 רעייא זא ןוא םייה ענייפ א רהעז טָאד רהיא זא ,ךייא

 עטיב ןוא ,טייהנהעש ע'תמא ןא זיא רעטכַאט עטסנניא

 טָאה רהיא סָאװ ,דָאש א רָאנ .ןעסירג ןהעש יז טזָאל

 ןהֶא ,רעטומ ענהעש אזא -- רעטכעט ןהעציירד זיולב

 - י ט ק א ט רעד זנוא ייב ןעמ טפור םעד ! ערה-ןיע

 ןעגיוא יד רָאנ ,ןיילא ךיז ןענעוו טשינ טדער רע .ר ע ש

 ןוא ,דובכ לעסיבא ןעטעב ןוא דלאוועג םהיא ייב ןעיירש

 טמוק עס סָאוו ,ס ַא ד סיוא ךייא ייב טראנ רע

 .טכער טימס טהיא

 א טגָאז ,ןיירא טמוק סָאװ ,רעד זיא רעטפניפ רעד
 ,טנוזעג רעייא ףיוא ךָאנ ךיז טנערפ ,ןענרָאמטונ ןעכילפעה

 ,םהיא טמוק סע סָאװ ,ןהעז ?לעכיב'ס סיורא טמענ ןוא

 .רע טנָאמ--טשינ ביוא ,טוג זיא---םהיא טינ רהיא ביוא

 -נייא סָאד זא ,טסייוו רע .טסנרע טשינ ,גנערטש טשינ

 רעד וצ רָאנ ,םהיא וצ טשינ טרעהעג נעמראפ עטריסאק

 ייֵצ ןוא ,ןעטיהּפָא זיולב סע ףראד רע ןוא ,אמריפטּפיוה

 ןעבעל סָאד ךיז ןופ ןעקערשסיורא ןוא ,רעביראד ןערעט

 ןעמ טפור םעד .וצ םהיא ייב סע ןעמ טמענ רעמָאט ---

 םהיא טָאה'מ ןוא ,ר עט לע ּפ ענק ע צ רעד זנוא ייב

 טימ סעּפע טנָאמ רע סָאװ ,ראפרעד ,בעיל רהעז טשינ

 ןעריסאקנייא עצנאנ סָאד יװ ךיילג ,ץראה גתנירג אזא

 'צ 4



 ביירטראפטייצ א יו רחעמ טשינ ןעוועג םהיא ייב טלָאװ

 ,געט ענילייווגנאל יד ןיא

 לעביטשעוואק עמעווקאב רחעז ,עגנע ,עניילק סָאד ןוא

 ןופ ףור םעד ןופ ןעגנולקראפ טרעוו ןוא ,טלעמוט ,טשיור
 ןעלהָאצאב ייז לָאז'מ ,ךיז ןעטעב סָאװ ,ןעגיוא יילרעלא

 ,ביול לעסיב א ןעקנעש ,דובכ לעסיב ַא
 -לעבאפ רעטביוטשראפ א טהעטש טייז א ןיא ץעגרע

 ןוא ,לעבאפ עטלא ןא יו סיוא ןיילא טהעז סָאװ ,רעטכיד

 ןעטיש סָאװ ,?רעּפ יד ןופ טקאט םוצ סופ ן'טימ טּפאלק
 ,דנורגרעטניה ןיא .ןעּפיל עטנעקירטעצ ענייז ןופ ךיז
 עשילרעטסיוא ךיז ןעמ טזייוו ,ךיק רעד ןופ טייוו טשינ

 ,ןערגנאראמס עשיסור ,ןעטנאילירב עשיווטיל ,ןעטנעמיד
 "וצ ףיז טלעקניפ סעלא סָאד ןוא --- ןעזאּפָאט עשיצילאג
 סָאװ ,לארטש ןעניבראפ ןעטיירב | י י א ןיא ףיונ

 -על ןעטראה רעזנוא רעביא רעדנואוו ענייז סיוא טיירּפש
 ןעניבראפ א ןיא ךיז ןערעטנָאלּפ ןוא ןעלאפ רימ ןוא ,ןענ

 ןוא ,ךילמייח זיא סע ןוא ,רעייפ ןעטלאק ןופ געװניּפש

 -ראפ םוצ טשינ ןוא ,רסערּפ ןוא ,גיד'ףושיכ ןוא ,טלאק
 | .ןרעטש

 !! עניימ רערירּב ,ָא
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 רע דמע רפ ַא

 ,שוטסומ זוא ךוירגינעק רעזנוא
 ,רמערפ זיא םוטנעטלעוו רעזנוא

 ( ,אפ"וצמ)

 ךומ ואוו טרָאד --- עפאק רעזנוא ןיא ןיירא טמוק רע
 ןעגעוו ןעסעומש ןוא ייטרעטינ רעזנוא ןעּפוז ןוא ןעציז
 -מערפ א זיא רע ,דעיל ןעשידיא םעד ןופ טפנוקוצ רעד
 טביירש רע ! וצרעהא טמוק רע יוזא יו סייוו טָאג --- רעד
 ןעדייס -- טשינ טגניז רע .טשינ טעטכיד רע ,טשינ
 ,רוכש זיא רע ןעוו לָאמא

 ןעלאפעגניירא רע זיא יוזא יו :שינעטער סָאד
 זיוהעפאק ןעטרעכיורעגנָא םעניילק םעד ןיא -- ןצרעהא
 טייצ רעייז ּפָא ןעציז סָאװ ןעשנעמ יד טימ
 ןעטלָאװ ייז יו ,שינגנעפענ-עפאק ןעשירארעטיל םעד ןיא
 עכיילב ערעייז ןעגניירבוצסיוא ָאד טּפשמ'ראפ ןעוועג
 רעטאווירפ א ,שנעמ רעדמערפ א טמוק יו ? סנעבעל
 -וצנֶא ,דנאל-רעלטסניק ןעגיביוטש ם'נופ טשינ ,רעגריב
 ןעהעג עלא רימ סָאװ לעווש יד סיפ ענייז טימ ןעגָאלש
 -טקניפ רענעטלַאשראפ א טימ גָאט ןעדעי רעביארָאפ
 -אלשראפ ,עטסואוואבטסבלעז ערעזנוא פייוו ,טייקכיל
  ןעֿפיו רעזנוא ןעגעק וצרעהא זנוא ןענָארט םיפ ענעפ

 טלעוו רעסייוו רעיירפ רעד ןופ שנעמ א טמוק יו
 -טראצ ןופ טלעוו רעד ןיא --- וצרעהא ןעשזנַאלבוצניירא
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 יד -- ןוא טראט-אקָאמ ,ענעמיל ךעלקיטש ענעטינשעג

 ? ןעטסנוק ןעביז

 ! ּפָאק ןייד ןייא ניוב לָאמ ןעביז ,רעטעשזנָאלבראפ

 ,עטלהעוורעדסיוא יד ראפ ףעיט ךיד ניונ ,רענריבטאווירּפ

 ןערעסאוו עטלאק יד ןיא ןערָאװעג טגילייהעג ןענעז סָאװ

 ןענעז טָאװ ,ןעסָאגעג ייז ףיוא טָאה קיטירק יד סָאװ

 ןעטכיול סָאװ ,ןערעייפ-האנק יד ןיא ןערָאװעג טרעטיולעג

 ,רעדמערפ ,ךיד ניונ !רעכיבלעמאז עלעקנוט יד ךרוד
 ! ךיד גיונ

 רעדמערפ רעד ,טשינ ךיז טניונ רעדמערפ רעד רעבָא

 ענייז רע טשיװ .ןעריואוושעגנייא טשינ ןוא היור זיא

 רעזנוא ןופ ?עווש רעד ייב ץרא-ךרד טיס בא טשינ ךיש

 ךיור םידָאפ רעד זא ,טשינ רע סייוו .לעּפמעט ןעניליב

 -- טעראניצ ןעטרעטלעראפ א ןופ סיורא ךיז טהיצ סָאװ

 פעט יד ןיא זא ,טשינ רע סייוו .ךיורייוו רענילייח זיא

 -ףילברעטשנוא יד ךיז טכָאק ,ץינרע טרָאד ןעדיז סָאװ

 ,ןעגיובענ םורפ ןעציז סָאװ ,ןעשנעמ עגנוי יד ראפ טייק

 "עג ןעטייה טימ ןעלָאש יד רעביא ,ןענעיד-טָאנ א ייב יו

 ;םענייא ןיא עלא טעמכ ןעלמרומ ןוא קנארט

 ךימ לעבירג א בָאה ךיא
 ,רמאז ןיא טצרילשעגסיוא

 ,רנארג ןעלערגנ ,ןעהָארג ןיא

 ,רמאז"ןעדיז-ןעדייז ןיא

 ,ענניירא בָאה'כ ןוא

 ,ענניירא בָאה'כ ןוא

 טצרילשעגניירא בָאה'כ ןוא

 .וצדעצניהא

 -סָאװ זָאלג ןייז טלעטשאב ןיוש טָאה רעדמערפ רעד

 טביוה דייהרעליטש .,ןהענקעווא טשינ רע ןָאק ,זיא-טשינ

 טימ לעמעזעג עצנאג'ם גיטכערראפ ןערעוו ןָא םחיא

 ייז טהעז'מ .טייל עשילרעטסיוא עניוזא סעּפע ,ןעשנעמ

 (עמ .טשינ ךיז טלייא רענייק ןוא .ץענרע ןיא טשינרָאנ

 ןעמ .לעשיט א וצ וצ טהעג ןעמ .אברדא .טשינ טפיול
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 .ךיז ט'תודוס ןעמ .,סעּפע טדער ןעמ .ּפָארא ךיז טניוב

 ט'תודוס טרָאד .לעשיט רעדנא ןא וצ קעווא טחעג ןעמ ןוא

 -עשעק-םעזוב יד ןופ סעּפע טּפעלש ןעמ .,רעדיוו ךיז ןעמ

 עטע'בנג'עג רשפא -- ךאז א סעּפע ךיז טזייוו ןעמ ,סענ

 ? ךעלרענייזנעשאט רעדָא ןעטנעמיד

 שיט םורא לעדער א ןעכאמ ,וצ ןעמוק ענירביא יד ןוא

 .ןהעז ןענַאק טשינ לָאז ןעמ זא --- ןעלעטשראפ ןוא

 .גירעפעלש ךיז טרעטנהענרעד רענלעק רעד
 ! ייט---

 טימ רעדָא ? אווקעל טימ וצ ,טראט-אקאמ טימ ---

 ? לעּפיקסונ

 שנעמ רעד ?לעּפיקסונ ? אווקעל ? טראט-אקאמ

 סייוו רע .טרעהעג טשינ רעטרעוו עניוזא לָאמנייק טָאה

 "אב ןופ רעדָא זייּפש ןופ ןעמענ ןענעז סָאד וצ טשינ

 רָאנ .וצרעהא ןיירא ןעמוק סָאװ ,רעביור-דלאוו עטמהיר

 ,ןעכאז יד ןיא טייקשיגנויבָארנ ןייז ןעזייוו וצ טשינ ידכ

 ןעצראה ןיא ןא .אווקע? :סיורא רע טלעמאטש

 -העש א ןעשיווצ ןעלאפעגניירא ָאד ןיב ךיא ; רע טכארט

 ! הרבה רענ

 ןעסיב רעד ווא אווק על ןעקאמשענ םעד טסע רע

 טחעטש לעקניוו א ןיא טרָאד ץעגרע .טשינ םהיא טמוקאב

 ררָאב רעשינעילאטיא ,רעטניטכעדראפ א טימ רוחנב א

 זיא סע וצ ,םהיא ןענערפ ןוא םורא םהיא ןעלגניר עלא ןוא

 ?ןהעז סע ןעמ ןָאק ואוו ןוא ? סיורא ןיוש

 "אבמא ןעשינעילאטיא א ןופ דרָאב א טימ רוחב רעד

 ןעגידענג א טינ ןוא ןעניוא יד טימ טלעטניּפ רָאדאס

 ןוא לעקעּפ טגיטכעדראפ א סעּפע טנעפע רע .?עכיימש

 סהיא ןעלגניר עלא ,טשינ טהעז רענייק ֹוצ םוא ךיז טקוק

 -ניא :טרעפטנע רע ?לעזניא :ןענערפ ןוא םורא

 עשינעילאטיא יד ?ןעדנובעגנ ןעגערפ יז !?ע}

 ! ַא קָאר ַא מ : ךאמ א טיג דרָאכ

 ,ריט רעד וצ טקוק ןוא ייט יד טּפוז רעדמערפ רעד

 םעד טסע רע ?ןעּפאכסיורא דיז רע טעװ יוזא יו
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 רע .םעט םוש ןייק טשינ ןירעד טלהיפ א אווקס ע?

 -עצ א ךיז טהעז רע .רעדניק ןוא יורפ ןייז ןענעוו טכאוט

 א ןוא ,יורטש ןיא טקאּפעגנייא ,טרעפוק א ןיא רענעטינש

 ןא טגנערטש רע .בייל ן'רעביא ךרוד םהיא טהעג שזָארד

 : טרעה רע ןוא רעיוא'ס

 .ןיושראּפסנאמ אילוהדאילוה

 .ןיורקנעבַאר רעד םיִמ גינעק

 -- רע טכארט -- ! גינעק א טע'בנג'אב ןעבָאה ייז

 : לוק עבלעזסָאד רע טרעה דלאב ןוא .ךיז ןעהערפ ייז ןוא

 ןעצאט יד ןיא טעשזמישזד רע ןוא

 ! םוב-םיביטיב

 ! רענייב יד ןעכָארבעג ןעצימיא ןיוש ןעמ טָאה סָאד

 "עגנָא טוג ,סיוא טזייוו ,םהיא טָאה'מ --- .רע טכארט ---

 .םוביםיב .טעשזדמישוד

 -אב רע אווקעל ןייז ןעננילש רעכינ טמענ רע

 "דיימ ייז ןעשיווצ .ןעשנעמ עיינ ןָא ןעמוק סע יו טקרעמ

 -טייל"עגנוי עטגיטכעדראפ ןוא רָאה ענעריושעג טימ ךעל

 ; ךארּפש רעייז ףיוא ךרוד ךיז ןעדער סָאװ ,ךעל

 .ןעטסיופ יד טימ טפאש רע --

 ! לאטעמ ---

 ! חכ ךס א טָאה רע ---
 ,ליטקאד ---

 .טאנארדניבאד ---

 ,עבמָאב א'ס ---

 ,רצוא ןא ---

 ,ךאז ענעדלָאג א --

 ,טנאילירב---

 .בנגידרעפ ןיא ?עסיבא טנַאמרעד ---

 .דנעדיינש ---

 .דנעסייב ---

 מציא ,סעקליּפש עסייה ףיוא יו טציז רעדסערפ רעד

 ןופ טסענ א ןיא ןעלאפעגניירא זיא רע זא ,רעכיז רע זיא

 לֶאו רעדמערפ א א יוזא ענסימוא ןעדער סָאװ ,רעכערבראפ
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 "תפ רע טהעטשראפ לעסיבא .ןהעטשראפ טשינ

 "דנאה הרבח יד .ןעראנּפֶא טשינ םהיא ןָאק'מ ,ןעגעווטסעד

 ָאד .עזרעב רעייז זיא ָאד .ננורעיצ עטע'בנג'עג טימ ןעכ

 ןוא ןעכאז עטביורעגנָא יד ערעדנא'ס סנייא ךיז ןעזייוו

 טלהעצרעד רעדעי ןוא ,טרעוו זיא'ס לעיפיוו ּפִא טצאש עמ

 -אניצ ןערעכיור ןוא ןעלכיימש עלא ןוא ,תורובנ ענייז

 .ןעכאמ ןוא ,רעביא ךיז ןעטעב ןוא ,ךיז ןעגירק ןוא ןעטער

 ,ךעלריּפאפ ךיז ןעזייוו ןוא ,תויועה ענדָאמ עניוזא סעּפע

 יו ,רעטרעוו עניוזא טימ ןעפראוו ןוא ,ךיז ןע'דוס ןוא

 ,טול ב ןייק א ט ש ינ ,ךאווש ,עטאמש

 ןענָאלש םהיא ףראד'מ

 ,ריט רעד וצ ץלא טקוק רעקנירט-ייט רעדמערפ רעד

 ןָאק רע .טראּפשראפ טשינ זיא געוו רעד ,טָאנ ןעקנאד

 ךיז טמענ ןוא טומ טמוקאב רע .ןעפיולטנא טייצ רעדעי וצ

 ,זיוה-עפאק ןעטימ ןיא יו טהעז רע .ןעקוקוצ רעטנעהענ

 ןעלירב עלעג טימ שנעמ א סעּפע טציז ,שיט ןעדנור א ייב

 רעד ןיא .לעדעיל ענדָאמ א סעּפע רעטנוא ךיז טגניז ןוא

 -סיוא ףיוא ךעלצלעה לעטניב א טלַאה טנאה רעטכער

 רע טלעבמיצ רעקניל רעד טימ ןוא ,ןייצ יד ןעכעטשוצ

 רע ןוא םהיא טימ ךיז ן'דוס עלא .שיט ן'םיוא יוזא טאלו

 : רע טגערפ םענייא ןעדעי ןוא ,ןעמעלא טימ ךיז ט'תודוס

 "טנע רעטגערפענ רעד א ?ן}ןע בעגעגק עווא

 טשרע ףראד ךיא ; רעדָא .ן ע ב ע נ עג ק עוו א :טרעפ

 ץרא-ךרד םהיא ראפ ןעבָאה עלא ןוא ,ןעגרָאמ ןעבעגקעווא

 רעד אמתסמ .לעקנעב א רעטנוא םהיא טנַארט'מ ןוא

 ןוא .רעדמערפ רעד טכארט -- עדנאב רעד ןופ טּפױה

 : טגָאז םהיא ןעבעל טציז סָאװ רעד זַא ,טרעה רע ןעוו

 -- ,לרעּפ תמאב ךָאד זיא'ס ,ןייז טנוזעג רהיא טלָאז ,יא

 יז ןעגניד ָאד זא ,רָאלק טסאג ןעדמערפ םייב טרעוו

 רדסכ טדער רענעי לייוו ,זיירּפ םעד רעביא עדייב ךיז

 טשטיינקוצ ַא טימ רוחב רעדנַא ןַא ןעוו ןוא ,."ץנימ , ןופ

 טםיִג וא | א מ ט פיו ה םוצ וצ טמוק םינּפ גידכעקערעיפ

 !יולב רענעי םהיא טגערפ .,טנַאה יד דייהרעליטש םהיש
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 רעדמערפ רעד ןיא טלָאמעד ?דלָאג :טרָאװ ןייא

 .רעטסיזמוא ןייק טשינ ןיא רשח ןייז זא ,רעכיז ןיוש

 א; }8 58

 ליוװ רע .ייט רעד טימ גיטראפ דלאב ןיוש זיא רע

 עלַא זַא ,טקרעמאב רע רעבָא ,ןהענקעווא ןוא ןעלהאצאב

 יז רע טלעפעג סעּפע .טייז ַא ןופ --- םהיא ףיוא ןעקוק

 טשינ ייז ךיא ןעק -- רע טכארט -- יאדוא .טשינ

 עצראווש טימס רוחב א רענייא סעּפע ןעוו ןוא .ןעלעפעג

 ,טגָאז ןוא וצ טמוק רענייגיצ ַא ייב יוװ ןעגיוא ןוא רָאה

 :?ושזיװ-ַאיומָאק : ןענעקַאב םהיא טימ ךיז ?יוו רע זא

 םינ ןוא ,סַאלב ןוא ןעקָארשרעד רעדמערפ רעד טרעוו

 .טלעכיימש ןוא ףיוא ךיז טלעטש ןוא ,טנַאה יד םהיא

 םהיא טגערפ רָאה עצרַאװש יד טימ רוחב רעד ןעוו ןוא

 רע זא ,רע טרעפטנע ,ןעפמירטש-םחורי בעיל טָאה רע יצ

 .םכוזראפ טשינ לָאמנייק סע טָאה רע זא ןוא טשינ טייוו

 -ירעפעלש םעד טלהָאצאב ןיוש טָאה רעדמערפ רעד

 טשינ סעּפע ךיוא זיא רענלעק רעד וליפא) רענלעק ןעג

 "קעוװא ןיוש ליװ רע ןוא (םרענלעק ערעדנא עלא יוװ

 ,טשינ םענייק ףיוא טקוק רע זַא ,ךיז טכאמ רע .ןהעג

 יד .קילב א לָאמעלַא רע טפראוו טייז רעד ןופ רעבָא

 .ןעטנַאילירב ןעגעוו ץלַא ךָאנ טדער דרָאב עשינעילַאטיא

 ,וצ ךיז ןערעה עלא ןעמעוו וצ ,םהיא ןעבעל רעטייווצ ַא

 א ,טגָאז רעטירד א .סעּפע טלה עפ'ס זא ,טגָאז

 רעטרעפ א .טייק רעד ןיא גניר א זיא'ס

 ןא ,טיירש ןוא ךיז טכַאק -- רעזעלננעניוא טימ --

 ן'טימ ןהעג ףראד'מ ןוא תונמחר ןהא ןעכערבעצ ףראד'מ

 -נאלרעד ףראד'מ זא ןוא טנאה רעד ןיא רעמאה

 -- -- ּפָאק ן'רעביא קאה רעד טימ ןעג

 ךיז רע טמענ סָאד טרעחרעד רעדמערפ רעד ןעוו

 סיורא ןיוש טמוק רע ןעוו ןוא .סכעלייוורעטניה ןערַאש

 ןעק טייצ עגנאל א ןוא .פמוג רע טשנעב ןעסיורד ןיא

 ההיא טּפַאלק ױזַא -- םעטָא םעד ןעּפאכ טשינ רע
 ד 3 ז
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 יד ןיא טכעלעגרעביא טָאה רע סָאװ ,קערש ןופ ץרַאה'ס
 יד ןופ טפענ רעלופפינפייחעג רעד ןיא טונימ עכילטע
 ,םינלזג

.2 

 ;ר ח ַא כ
 .לעזניא רענעּפראווראפ א ןענעז רימ

 ,רעדירב עניימ

 ,זנוא וצ ןעשזנַאלבראפ סאוו יד

 ,טשינ זנוא ןעחעטשראפ



 קעװַא רחָאּפ ךיא

 ! קעװַא רהָאּפ ךיא
 ןיוש ןיא סופ ןיימ ,טקַאּפעג טהעטש לעצנער ןיימ

 .קעוַא דלאב רהחָאפ ךיא .לעווש טייז רענעי ףיוא

 סיורג זיא רעמוז רעד ,ןעוועג ןהעש זיא רעמוז רעד

 "ראפ זיא רע רעבָא ,ןעווענ בעיל זיא רעמוז רעד ,ןעוועג
 וצ עבט ַא ןעבָאה סָאװ ,סרעמוז ע? ַא יװ ןעגנַאג

 .ןעהעגראפ
 "נייה רעד טניל ,סרעמוז עטלא ןופ גרַאביטסימ ן'פיוא

 .דנַאטשוצ ןענידנעברַאטש ַא ןיא רעמוז רעניט

 -עוו רעכייר טייצ ןופ נרַאבטסימ רעד טעװ דלַאב ןוא

 .רעמוז ןעטיוט ַא ךָאנ טימ ןער
 .ןערהָאפוצּפָא טיירג העטש ךיא

 -נע ט ש ךיא ןיב --- שנעמ רעגיטכיזרָאפ ַא ןיב ךיא

 ,ןעפָאלש הענ ךיא זא ןוא .ןיידא געוו ןיא טיירגעג גי ד

 ןעמ טינ רעמָאט -- ןעשיק ן'רעטנוא לעטיה'ס ךיא גייל
 .ףור א ךימ

 -- רעטנוא אמתסמ טהעג ןוז יד .טכשנראפ זיא סע
 -- לענייפ יד ץינרע אמתסמ ןענניז סע .טשינ יז העז ךיא

 : רָאנ סייוו ךיא .טשינ ייז רעה ךיא

 סופ א טיס ,טנַאה ןיא ?לעצנער ן'טימס העטש ךיא

 ןעכָאו עכילטע בָאה ךיא סָאװ ,לעוש רעד רעביא

 ױזַא רימ טוט סע ןוא ,סופ ןיימ טימ טעלנעג רנַאנַאכרוד

 .ןערהָאפוצקעװַא גנַאב

 ! טנוזענ ייז ,לעווש עיירטעג
 ןענידנעניר םעד ןופ סנעּפָארט עגיהורנוא ,רחיא ןוא
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 "מוא ,ןעזעוורענ רעייא טשינ טסענראפ ,ןַארקירעפַאװ

 רעייא וצ טרעהענרעטנוא ךיז טָאה סָאװ ,דניירפ ןעגיהור
 .טכענ עגיררעמוז יד ןיא ןייוועג

 ! טנוזעג טייז
 ןיימ טעשזירנעג טָאה סָאװ זיימ רהיא טנוזעג טייז

 ןערעיוא עניימ םורא ןעגנוזעג טָאה סָאװ ןענילפ רהיא ,ליד

 ןוא ןעלפעל ןוא רעלעט רהיא ,דעיל-ןענילפ גיטומ רעייא

 -ירעזייה ןוא ןעלהוטש עכייוו ןוא טכילדזַאנ ןוא ןעלּפָאנ

 ! טנוזעג טייז --- ףארגָאנָאפ רעג

 .קסעװַא רהָאפ ךיא
 -אב יו טנעז סָאװ ,ןעבעל ןיימ ןופ געט רהיא ןוא

 טנעו יד ןעשיווצ ןעננעה ןעבילבעג סנעטָאש ענעטלַאה

 .ךילקילג ןוא טנוזעג טייז --- גנוניואוחרעפמוז ןיימ ןופ

 טָאה רהיא סָאװ ,זיוה ןיימ ןופ ןעלניּפש עיירטעג רהיא

 ,טלעוו עגידנעסיורד יד יוװ שרעדנַא ץנאג ןהעזעג טפָא ךימ

 .םיוא טשינ טגָאז ןוא ליטש טייז
 | ! טנוזעג טייז

 רעבעיל ,םינכש עבעיל ,ןיטריוו עבעיל ,טנוזענ טייז

 .סעװַא רהָאמ ךיא --- ןעטרָאג

 ! עידַא

 םעד טימ ךימ ןענעזעג ךיא ,טנעה עניימ קירד ךיא

 .ימ ןה ַא ָאד טביילב סָאװ רידַאנ חשמ

 -יילב ָאד טעוװ רע -- תונמחר םהיא ףיוא בָאה ךיא

 ! רנעלע ױזַא ןעב

 סָאד -- ,לעווש טייז רענעי ףיוא ןיוש ךיא ןיב טָא

 יד ןוא ,לעצנער םעד ןיא ץרַאה סָאד ,טנַאה ןיא ?עצנער

 ,זָארג ןעכייוו םעד ףיוא סיפ

 ןעלקניוו יד ףיוא קילב ןיימ טלאפ םיצולּפ רעבָא

 ןוא עסייוו ןוא עטיור ! ןעמולב לעיפ יוזא : ןעטרָאג ם'נופ

 ! עלעג ןוא עהָאלב

 זיב ןעוועג רחיא טנעז וואו --- עניימ ןעמולב ענהעש
 ?טצי א
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 "ראפ רעייא ןיא טקרעמאב טשינ ךימ רהיא טָאה
 ןעועג ױזַא ךיא ןיב ךעדָא ,לעקניוװנעטרָאג םענעּפַאלשי

 טשינ בָאה ךיא זַא טייברא רעכילגעט ןיימ טימ ןעמונראפ

 ןיימ ןיא ןעסקאו סע ןעמולב ענהעש לעיפיוו ןהעזעג

 ? לעווש ןיימ ןעבעל ןעטרָאג

 -קעווא זומ ךיא -- טעּפש וצ ןיוש זיא טציא רעבָא
 .ןערהָאפ

 טימ ןענעקַאב וצ ךיז טייצ ןייק טשינ בָאה ךיא ןוא

 ּוצ ,טייקטעקַאנ ענעטעמאס רעייא ןעשוק וצ -- ךייא

 ,ךייא טימ ןעריסנַאמָאר וצ ,ּפעק ענהעש ערעייא ןעטעלג

 ! דָאש ַא ראפ סָאװ

 לע ךיא ןוא ,רימ ךָאנ ןעקנעב רשפא טעוװ רהיא

 טשינ לָאמנייק ךיז ןעלעוו רימ רעבָא ,ךייא ךָאנ ןעקנעב
 ! קעװַא ןיוש רהָאפ ךיא לייוו ,ןעמוקפיונוצ

 ,ןעמולב עבעיל ,ןהעזרעד טעּפש וצ ךייא בָאה ךיא

 ךיז ןעבָאה רימ רעדייא ןעדייש ךיז ןעזומ רימ ןוא
 ,טנעקַאב

 .ןעבָאה בעיל ױזַא טנעקעג ךייא ךָאד טלָאװ ךיא ןוא

 | !ךיוא רשפא ךימ רהיא ןוא
 ףיוא ןיא סופ ןיימ ,טקַאּפעג זיא ?עצנער ןיימ רעבָא

 יד טזייוו רעגייז רעד ,טראוו גוצ רעד .,לעווש טייז רענעי
 ,ןערהָאמּפָא ןומ ךיא -- טייצ

 ןיא גָאז ךיא ןוא ,שוקטנאה א זיולב ךייא ךיא ףראוו
 | :שינעלייא

 | ! עידַא ,ןעמולב עבעיל
 יױזַא ,ןעניוצעגקירוצ ױזַא ןעוועג עדייב ןענעז רימ

 ,שיראנ ױזַא ,םוטש
 ָאד טביילב רהיא ןוא ,קעװַא ךיא רהָאפ טציא ןוא

 רעייא טעװ רענייק ןוא ,ןעטרָאג ןעדנעלע ם'ניא ןעניואוו
 טשינ טעװ רענייק ןוא ,ןערעדנואוואב טשינ טייקנהעש
 ,רעטכעלעג ןעגינראפ רעייא טימ ץרַאה ןייז ןע'רוכישנא

 ! עידַא ,דָאש א ,דָאש ַא
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 עלעּבעװש ַא ןָא טסדניצ וד רעדייא
 טי

 ,רעמסנופ ןזוא'ס ,םווהַא טסמוק וד
 .עלעבעווש ַא טסכוז וד

 .ּפערט יד ףיוא ןעטנוא ןופ ריד ףיוא טראוו רעצימע
 רעד .סָאש א טגנאלרעד'מ .סעּפע טצילב סע ירק-ירק
 ןופ ?עקירב ן'פיוא ףיורא ריד טהעג שטשילב רערקירּפ
 -נעקור םעד רעצימע ריד טלעדער ןעטנוא ןופ .זָאנ רעד
 טולב סָאד ןוא .עלעדער ףראש ןימ ַאזַא סעּפע טימ ןייב
 ןעפיול סָאװ ,ןעלדָאנ עטקַאהעצ רָאנ ,טולב ןייק טשינ זיא

 ,רעטסניפ-גידלעקניפ ריד זיא ּפָאק ןיא ,ּפָארא ןוא ףױרַא
 טפיול סָאװ ,אזא זיא שינרעטסניפ יד .גיטכיל װו צ רשפא

 ענידרעטאלפ ךָאנ רהיא ךיז ןעּפעלש עס ןוא ,ּפָאלַאנ ַא ןיא

 פָארַא טלַאפ סָאװ ,דרעפ ן'ענושמ ַא ןופ יו ,סעגנעטס

 רעצימע טהעטש גינעווניא .נרַאב ןעכילרהעפעג ַא ןופ
 -רעד ןעשנעמ ייווצ .רעסעמ ַא טימ ריד ףיוא טרעיול ןוא
 א ןעגנאלרעד ךיד ןעמ טעוװ ,לאנרושז-ןעגרָאמ .טע'נרה

 ךיא רעֶדָא טלעג'ס ביג .עכ-ףיא .זלאה םייב .םענ

 טשינ רָאנ ריד לָאז ץראה'ס .ננידצלא ךייא טאנ ! סיש

 "ונַא טסָאה וד סָאװ ,לערעגייז ןייד יו ,ןחעטש ןעביילב

 שיראצייװש  .רַאוטַארט ן'פיוא ןעזָאלענּפָארַא ןעטלעמ

 טפַאלק עס .רעיוא םוצ טניילעגנוצ סע טפָאה .קרעוו
 סםעװ סָאװ .ןעטפירש יד !ןיוש .טיוט טזיב .טשינ
 "ענ זיא סָאװ טּפירקסונַאמ םעד ? ןעטפירש יד טימ זייז
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 ןעסָאשעגכרוד םהיא טָאה'מ --- שַאט-םעזוב ןיא ןענעג
 ןענעק טשינ םהיא ןעמ טעװ רשפא .טניטולבראפ ןוא
 עטכַא יד ןעזעל ןענעק טשינ ןעמ טעװ רשפא ? ןעזעל

 ערַאברעדנואו א זיא'ס ,רקיע רעד זיא סָאד .הרוש
 רעד .דניק א טויב :םייה רעד ןיא טרָאד ןוא .הרושו

 ,בר רעד .רעטסיולק'ס .טלהָאמ ?חימ יד .טהענ ךייט
 רדח ןיא טכַאנייב טסהעג וד .ושעטע .עלעטע ,לעטע
 -יוט טכעש יבר רעד ןוא ,לעדנועטמַאל יינ ַא טימ ןיירַא

 "נעמ ַא ,עלעטנַאמ ַא ןיא ןוטעגנָא טסחעג וד ! קיח .ןעב
 -נַאמ .רהעז ריד סע טסאּפ --- סע ןעמ טפור לעפעקעשט|
 סנענייא ןייד ,סע טסייח ,ריד וטסָאה .עלעטנעמ .עלעטו
 סע וטסגנעה .טכייפ ןענעז ךעלעבעווש יד .עלעטנַאמ א!
 .טעפמיק ןיא טניל ןיציבר יד ןוא ,?עקעוושט ַא ףיוא ףיוא!
 א טקעמש גראב-טאטש רעד ןוא ,טנייוו דניק'ס ןוא;
 -ענרעביא ןַא טימ טהעטש לעכוטסאּפ סָאד ןוא ,דלַאוװג)
 .ןײרַא ןעגיוא יד ןיא ריד טקוק עלעטע ןוא ץלעּפ ןעטרעקו
 טלאפ יינש ַא ןוא .טיוט זיא רעטבעילעג ןייד ,ושעטע

 רעד ןיא ,ןהעג ןוא ןהעג רימ ןוא ,לעטדעטש ן'רעביא
 טכָאפ רעטעפ רעד ןוא .ןירַא טכַאנ רענרעזעלג ,רעסייוו|

 ןעטשרעביוא םעד טימ רַאװָאמאס ם'נופ ןעמיוק םעד ףיוא!
 ךייט ןעבעל געוו רעד ןוא ,לעוויטש ןעצרַאװש ַא ןופ פייט
 ן'פיוא טהעטש דלאוו רעד ןוא .סופ ן'ראפ םעראוו זיא;

 -ראפ ט'נח ס;,ו1 ,רענלעז ַא ןופ ?לעטיה ןירג ַא יו ,גרַאב
 ןיוש זיא'ס ,ושעטע .ןעריולראפ סע ןוא ןעטירעגייב!
 לעטע .ןעמַאמ רעד טשינ להעצרעד -- עלעטע ,טעּפשי
 יד טױט ןיב ךיא .טשינ ןייוו ,ושעטע .וצ רימ רעווש
 ףראד הבצמ א .טשינ -- ךיא ןוא טכעל טלעוו עצנַאג
 ףראד עס .טשינ טלעטש'מ .רעכיג סָאװ ןעלעטש ןעמ'
 זיא'ס !עפ .גירכעלייק ןוא טינַארג ןעכילמיור זופ ןייז
 ןַא טימ ,םיוב רעדנור א .עדָאמ ןיא ןיירא ױזַא ןיוש|
 תובצמ יד ןעשיווצ עקשזעטס יד ןוא ,גייווצ רעטקאהענּפָא
 -געמ ןהעג זנוא רעביא .ןעטנוא ןעניפ רימ .גיטָאלב זיא
 ?רבק רעטמהירַאב רעד זיא ואוו : ןענערפ ןוא ןעש
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 .ןימ ףיוא טנערפ רע !רעטסימ ,וצרעהַא םהיא טרהיפ

 ןוא רָאה ענעזָאלעצ טימ ררע'רד ףיוא טציז לעטע ןוא

 רעד עילע ןוא .תונעשוה ןעסייר ןהעג רימ ןוא ,טנייוו

 ביֹוהנֶא זיא'ס לייוו --- קעװַא ןיוש טרהָאפ גנוי-רעדיינש

 "םירק ַא ןיא ןוטעננָא ,רחופ רעד ףיוא רע ייציז העטניוו

 לעסקַא ן'םיוא .ןעגַארק ןענידנעהעטש ַא טימ ,לעטיה עקס

 ַא טרעכיור רע ןוא לעקעּפ ַא טימ עלעקעטש'פ רע טלַאה

 ןעלעג ן'רעביא ,קעווא ןיוש טרהאפ רע ןוא ,ןוטיט-ראגיצ

 םעד ןערהיפ רימ ןוא ,ןעגער ַא טעּפַאק עס ןוא ,דלאוו

 .ןעסעוורָאב ַא -- הּפוח רעד רעטנוא בייפ םענ'ענושמ

 רענ'ענושמ רעד ןוא ,רוחב רעטלעטשראפ ַא זיא הלכ יד

 רעד ייב ןעחיצ ךיז טזָאל ןוא יינש ן'פיוא טצנַאט בייל

 .בוט-לזמ ןעבענּפָא ןוא ,זָאנ

 --- ךעלּפעק ןהֶא ? ךעלעבעווש ? ראפ סע זיא סָאװ

 טעװ ?טעב ן'רעטנוא רע טגיל רשפא .רהָאי ןעטוג םוצ

 .ןרעטש ן'רעביא ץעז ַא ןעגנאלרעד ןוא ןעגנירּפשסיורא רע

 ןוא ןעלאפ ןוא ןעמענ טסעװו ? ןעלאפ וטסעוװ ױזַא יו

 "ער, -- ?"טעטער, ַא ראפ סָאװ !טעטער :ןעיירש

 יפירא םהיא ףיוא ךיז טסעו .טפאהלעקע ןיא "טעט

 -עי ןוא ,בייל רענ'עגושמ רעד יװ --- בייל ַא יו ןעפראוו

 -לזמ ןעשניוו ריד ןוא זָאנ רעד ראפ ןעהיצ ךיד טעוװ רעד

 טולב'ס ןוא ןעלגגאר ןוא ןעלגנאר ךיז רחיא טעװ .בוט

 .ָא-ױזַא-טָא .ףָאש רעטעליוקעג ַא ןופ יװ ןעסיג ךיז טעוװ

 -ניירא טסעוװ .ןעסייבנייא ךיז וטסעוו ןייצ יד טימ

 ,גנוטפיגראפ-טולב ןעגירק טסעוו ןוא ?עגענ יד ןעלבארג

 "וצ ןעמוק טעװ ,ליומ'ס ןענעפע ןענעק טשינ טסעוו ןוא

 "יילק סייוו ַא ןיא ,ריד ןעבעל ןעצעז ךיז ןוא ַאנלֶא ןהעג

 ! עועטַאר ,ַאגלָא ,ץרַאה ן'פיוא ?רענייז ַא טימ ןוא ,לעד

 ךָאנ ןיב ךיא .ןעברַאטש טשינ יוזַא ךיז טליוו'ס ,אגָא

 סָאװ ,טכיל גידנענערב א יװ זיא ןעבעל ןיימ ןוא ,גנוי

 .ָא-ױזַא-טָא ! ַאנלֶא ,טשינ זָאל ,רעסאוו ן'פיוא טמיווש

 רהעז רימ זיא'ס .ךימ גיהוראב .ןעקַאב יד רימ טעג

 ! טכיל רהעמ ,עניימ רעטסעווש ,טכעלש
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 .ןעפָא זיא ריט יד .ןענערב טשינ ליוו עלעבעווש סָאד
 ױזַא טהעג ?עלעבעווש ן'פיוא רעצימע טזָאלב רשפא

 יוג א ּפֶא םהיא טלעטש ,לימ רעד ןופ רעניימ ערייז רעד

 טשעלראפ ןוא !רענלימ יִנאּפ ,דנעװַאנטוג : טגָאז ןוא

 ךַאמ ךיא, "?וטסוט סָאװ ,יונ, .ןרעטמאל םעד טהיא

 -ראפ ,ןרעטמאל םעד ןָא רעדיוו רע טדניצ ."ץיוו ַא ריס
 רימ ךאמ ךיא , "? וטסוט סָאװ ,יונ, .רעטייוו רע טשעק
 םהיא ?יוװ ןוא סעכ ןיא רעניימ עדייז רעד טרעוו ."ץיוו ַא

 טהעטש רע ןַא עדייז רעד טהעז ,שטאּפ ַא ןעגנאלרעד

 .ָאטשינ ןיא יונ רעד ןוא ,רעטאוו ַא ןעטימ ןיא ץעגרע
 ןוא .טכאניוצ-תטש זיא'ס ןוא .ןעגעד ַא טעּפַאיל ָאד ןוא
 "נעב ן'רעטניה רע טניל רשפא .רעטסניפ קָאטש זיא'ס

 ,זֿלַאה ןיא גינעווניא ךימ טּפיינק רעצימע ןוא 4 עק
 סנעמעוו .ױזַא טכיירּפ עמ ןוא ,רעגניפ עניד ענױזַא טימ
 ןיא העו .ןעלַאפראפ ןיב ךיא ?ןייז סָאד לָאז םעטָא
 "צרַאװש רעד ןוא .טקניוו ,טקניוװ גיוא סָאד ןוא !רימ

 -רעטנורַא ?'כיא ןוא גרַאב ַא יװ ןעטלָאּפשעצ זיא לעּפַא

 לעװ ךיא ןוא לעטניּפ א ןעבעג טעװ גיוא סָאד .,ןעלַאפ

 "ניפ א ןעבעג סע סעוו ױזַא יו .ןייז טשינ רהעמ ןיוש
 -סיורא ךיא לעװ גינעווניא ןייז לעװ ךיא זַא ?לעט

 לָא/מ !לַאפנייא רענידריווקרעמ ַא -- סופ ַא ןעלעטש

 ,ןעשנעמ עטריקסַאמ עֶלַא יד רעבָא .ןעװעטַאר ןענעק ךימ
 .ןעזָאפ טשינ ןעלעוו ,ןעלקניוו יד ןופ סיורא ןעכירק סָאװ
 טָאה !סיורא ךימ טזָאל .דָאר ַא ןיא ! רימ ףיוא עֶלַא

 ךיא ןוא ,ןערעשּפָא ןענרָאמ ךימ ףראד ךיא .תונמחר
 סָאד ךייא טָאנ .לעכיביץיטַאנ ןיימ ךיז ייב טשינ בָאה
 ףווא טאנ .ןעבעל ךימ טזָאל --- ןוא גראוודלַאג עצנאג

 יד ךייא טָאנ ,ןעקעטש םענעכָארבעצ ןיימ ןופ ליטנעה'ס

 "סיוא טשינ ל'כיא טרָאװ-ןערהע ןיימ ףיוא .רעלוט 2

 ףיא טכַאנ טציא ןעבָאה רימ יו גילייה ױזַא .ןעגָאז
 .תונמחר טָאה ,ןעינק יד ףיוא ,ךייא טעב'כ .טלעוו רעד

 "קנאד ךייא טעװ טלעוו עצנאג יד .רעלטסניק א ןיב ךיא

 רימ וצ ןעמוק טעװו רהיא ! ןהעז טעו רחיא ,ןייז ראב
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 -עטש עלַא יװ ןעהעז רהיא טעװ ,ןיירַא עיצקַאדער ןיא
 ,דובכ ּפָא רימ טיג'מ ןוא ,גינעק ַא ראפ יו רימ ראפ ןעה

 -ראד טשינ ךיז טעוו רהיא ! ןעכַאמ ךילקילנ ךייא ?'כיא

 ןעשנעמ עלא .הסנרּפ בעילוצ ןעבעל'ס ןעלעטשנייא ןעפ

 סעוַא ןעהענ ייז יו ,ךינ ױזַא ןוא ! רעדירב ךיז ןענעז
 ייז ל?'כיא ןוא ןעּפַאכ ייז ט'עמ ןוא דלַאװנ א ךיא ךַאמ

 -לעטנעשז ,ףיוא טרעה ,ןיירא םינּפ ןיא סופ ן'טימ ןעּפָאק

 טביירט טױנ יד זַא ,סייוו ךיא ,ךייא טעב ךיא !טייל
 ייז ?'ביא ,יּפָאק טימ ,יּפָאק טימ רעדינ .וצרעד ךייא
 יז ןָא ךימ ?'כיא ! רעדרעמ יד ,ןיירַא םינּפ ןיא ןעּפָאק

 "אוו זיא'ס ,טלאק זיא'ס .,ןייז וצ רהעק עס יוו ןייז םסונ
 ןופ דלַאב טמוק עדייז רעד .ןעליוק ןעבָאה ףרַאד'מ ,םער

 ,ֿפעטע ?ןעריצַאּפש ןהעג טסליו ,עלעטע ,לימ רעד
 -וצרַאה ,עניצראה ,עניצרַאה ערעייט ןיימ ,ושעטע .עלעטע
 גרעבסעל ןיא ייסייו-ייס זיא עטַאט ןייד !לעטע ענ

 רַאװָאמאס םעד טוָאלב רעטעפ רעד ןוא ,רירי ן'פיוא

 ,טיירב ױזַא ןענעז רעמיובנעטשַאק יד ןוא ,לעוויטש ן'טימ

 טנערב יינש רעד ןוא .ןערהָאפענקעװַא זיא חלנ רעד ןוא

 רעד ןוא .ןעקנופ עסייוו טימ רעדלעפ יד ףיוא סיוא ךיז

 .טהענ ןוא טהענ ךייט

 ןייק ןערהָאפ רימָאֿל ,עגיצרַאה ,עבעיל ,ערעייט לעטע
 ---ָאה .דנַאלָאה ןיא ןייז ן'רימ .ףיש ַא טימ --- ַאקירעמַא

 ףךָאנ ,טיוט ןיוש ןיב ךיא .טשינ ןייוו ,עלעטע .דנאל

 טזוומ .ךיד טעב ךיא ,לעטע .ןעבָאה הנותח טשינ טסלָאז

 .ןעדער טשינ רהעמ ןיוש ןעק'כ ,טנַאה יד ןעבענ רימ
 --- ירקסונאמ עניימ ףיוא ננוטכא בינ .עלעטע ,?לאפ ךיא

 ןעצעז ךיז ףרַאד'מ .בוטש ןיא זיא םעראוו ןוא ןייפ

 ןעפיוק לָאז יז טסניד רעד ןעגָאזנָא ףרַאד'מ ןוא .ןעביירש |
 .טשינ ןעגױט ךעלעבעוש יד .ךעלעבעווש ערעדנא
 .ןֶא ייז טדניצ'מ רעדייא טונימ יירד רשמפא טרעיודעג עס
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 תודוס עניימ ןעסייוו סָאװ יד

 ,בומש ןיומ ןופ טנעוו ,רהוא

 ! ךומ טנעק רהוא

 ביירשאב ךיא יװ ,וצ ןעקוק םייה ןיימ ןופ טנעוו יד
 עניוררב .גיטכיזרעפייא ןענייז ייז ןוא ןעכאז יילרעלא

 טימ רימ ףיוא ןעקוק ייז .ןעגנוריצאב עלענ טימ טנעוו

 :ףךיז ןעטעב ייז ןוא טייקנעריּפאּפ רעגילייווננאפ רעייז

 ןענעז רימ .שנעמ רעטוג ,זנוא ביירשאב ,זנוא ביירשאב
 ןעהעז רימ .גנידצלא ןערעה רימ .יירטענ יוזא ריד ךָאד
 "עח רימ .סיוא טשינ םענייק ןעגָאז רימ רעבָא .גנידצלא

 רימ .פילכעג ןייר ןעועה רימ ןוא רעטכעלעג ןייד ןער
 רעד רעביא םורא טסהעג וד ןעוו ,ריד טימ ךיז ןעהערפ

 ןעוו ,ריד טימ ןעניטעמוא רימ ןוא ,רעגידנעכאל א בוטש

 ןוא ןעניוא ענעפַאלשראפ ענייד טימ זנוא ףיוא טסקוק ֹוד
 ןערעה רימ .,דייחרעמוטש -- סעּפע זנוא ןופ טסטעב .ּודְי
 -ַאז ריד ןעליוו רימ ןוא טכענ יד ךרוד טירט עליטש ענייד

 טשינ טע ןענעק רימ רעבָא ! טסיירטעג ןייז טסלָאז ; ןעג;
 -נהֶא ןא זיא ךארּפש רעזנוא לייוו .רעטרעוװ טימ ןעגָאז

 !זנוא ביולג .בעיל ךיד ןעבָאה רימ רעבָא .ענידרעטרעוו
 טוג יוזא ןעהעטשראפ רימ .סנייא ןענעז --- ֹוד ןוא רימ
 "עג ןייד רעביא רעבירא ןעקוק רימ .ןעננומיטש ענייד
 עניטסול ענייד טסביירש ןוא טסציז וד תענ ,סטמירש
 -עצ ןייד ןופ ןעטָאש םעד ןעהעז רימ .ןעיירעטשינרַאג
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 ןעהעז רימ .זנוא ףיוא טרעטיצ סצוו ,ּפָאק ןעטרעביוש
 ןיא ןהעטש טביילב יז ןעוו ,רעדעפ ועד טימ טנאה ןייד

 עניכָאנק א זיא סע .ךיז טכארטראפ יז ןוא טפול רעד

 -ניפ ענייד בעיל ןעבָאה רימ .,רעגניפ עניד טימס ,טנאה

 ןייד ןיא ןיירא ןעקוק רימ זא רעבָא .ייז ןעשוק רימ .רעג
 -מערפ ןעגעוו טסביירש וד זא ,ןעהעז רימ ןוא טפעהביירש

 עס ןוא זנוא טסירדראפ ,זנוא ןענעוו טשינ ןוא ןעכאז עד
 ףיוא .רעטסנעפ-ז'טימ-טנאוו גָאז ,גָאז .העוו זנוא טוט

 ףע טגיטעמוא ריד וצ .זנוא ףיוא יו רחעמ רע טקוק ריד
 פעסייוו םעד ףיוא סיוא ןענערב סָאװ ,ןעמיורט-חנבל ענייז

 לָאז רע ,רעטסנעפ-ן'טימ-טנאוו ,םהיא טעב .גיוא ןייז ןופ
 -ביזרעפייא יוזא ןענעז רימ .זנוא ןעגעוו ןעביירש סעּפע

 ,ָאטשינ זיא רע ןעוו ,ןעדנעוא עצנאנ ןעצפיז ריס .גיט
 םהיא ןעקוק רימ ןוא רימ ןענייווש םייהא טמוק רע ןעוו

 יז ןענעז ?טנייווראפ ייז ןענעז .,ןיירא ןעגיוא יד ןיא
 ? ףילהערפ

 א } *

 טלאה ךיא ןעכלעוו ףיוא ,לעקנעב עסייוו עניילק סָאד
 ֿפעפַאטנאּפ יד רעטניה ןופ רימ וצ ףיורא טקוק ,סיפ עניימ

 רעבעיל ,ךימ ביירשאב ,ךימ ביירשאב : ךיז טעב סע ןוא

 ענינעטרעטנוא סָאד טגָאז ,טכענק ןייד ןיב ךיא .ראה

 ךיא .טסליוװ וד סָאװ ןָאט רימ טימ טסנעק וד ,לעקנעבסיפ

 -מעווקאב ןייד ראפ ןעפאשאב ןוא דנעצייר ןוא ננוי ןיב

 זומ ,סיפ יד טימ ךימ טסטערט וד שטָאכ ןוא .טייקכיל
 .שנואוו ןייד זיא יוזא ?ייוו .ןייר ןייז ןענעווטסעדנופ ךיא

 ,לעקנעבסיפ ןייד ףיוא וליפא --- ביוטש טנייפ טסָאה ֹוד

 ןענעז 5 ע פ א ט ג א ּפ ענייד ןוא ןעבאהרע טזיב וד

 -סופ סָאד טנָאז ,דובכ סיורנ א רימ זיא סע .ןעבאהרע

 טויב וד ןעוו .סיוא רימ ףיוא ךיז טסהור וד סָאװ ,?עקנעב

 ןיימ רעטנוא ריד ךיא גָארט ,טריצאּפשראפ ןוא דעימ

 ףךעד טיפ שוק ןעטכייפ א רימ טסיג וד .טסורב עכייוו

 ,קירוצ ריד רעפטנע ךיא ןוא ,ךוש-קעטש ןייד ןופ ?יוז
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 ףימ ךיא ?היפ ייברעד .שוקסעבעיל םענעטעמאס א טימ

 םשיור סע יוװ ,ןערעהוצ ןעק ךיא סָאװ ,טלעביימשעג יוזא

 וד זא ןוא .רעדעיל טכאמ ןעמ ןעכלעוו ןופ ,טולב סָאד

 גנערטש ,ףיור א היו ר א ךיא קוק -- טסניירש

 רעבָא ,שיטביירש ןייד רעביא קילב א ןעּפאכ וצ ןָא ךימ

 בָאה בעיל רעבָא .גירדינ וצ ןיב ךיא .טשינ ןעק ךיא

 יוזא ,טלעדייאעג ױזַא זיא רע .סופ ןעטלאק ןייד ךיא

 "סופ רעטזיולבטנע ןייד ןוא .טנאה א יװ טעמכ ,סייוו

 .גידנעטעב יוזא ,זעיצארג-שילדיימ יוזא זיא קנעלענ

* ,8 

 רימ ֹוצ םעּפישז ּפָאק ןיימ רעביא רעייפיזאג סָאד

 "וצ עס ןוא טדיז עס .גנאלש עגידנעטליש א יװ ,ּפָארא

 -ברוד יוזא זיא םאלפ םעד ןופ ץראה עהָאלב סָאד .טרעט

 ןעק ךיא סָאװ ,רימ ןיא ןעבעל סָאד יוװ ,ןייפ-גיטכיז

 ּפָאק רענעריושראפטכעלש רעד רָאנ .ןעּפאטנָא טשינ

 סָאװ רעייפ .ןיהא ןוא רעהא ךיז טפראוו רעייפ םעד ןופ

 -ןעוב ףיא ?ייוו ,גיהורמוא ןיב ךיא ? ניהורמוא וטזיב

 ןופ טשינ טסכארט --- ֹוד ןוא ,ּפָאק ןייד רעביא סיוא

 ןעק .ךימ וטסקיטשרעד ןעפָאלש טסהעג וד ןעוו .רימ

 העז טייקנידרעביפ ןייד רָאנ .ןהעז טשינ הור ןייד ךיא

 ,םינּפ-בלאה ןייד ,ןעמערב ענייד ןופ ןעקוצ סָאד ,ךיא

 טסקוק וד זא ,לָאמא .,זָאנ רעטפראשראפ-םורק רעד טימ

 .גיוא ןייד ןופ רעייפ סָאד ךיא העזרעד ,רימ וצ ףיורא

 .גיהורמוא ןוא גידרעטיצ ןוא האלב ך י ו א זיא'ס

 טָאה גױא ןייד .ערעדנא סָאד טהעטשראפ רעיײפ ןייא

 "ףנגעטשראפ לעיפיוזא טימ ךימ טשוק סע ןוא בעיל ךימ

 ףעבָא .טסיירט לעיפיוזא טימ קירוצ סע שוק ךיא .שינ

 "ךָאנ רחעמ העז ךיא --- ןֹוא ןיירא ךיז טשימ טנאה ןייד

 וד .ףָאלש ךיא .טכאמענוצ ןיא ניוא ןיימ .טשינ

 "עופיא טנאה א טעװ ןעגנרָאמ .ך יו א טספָאלש

 ןענערב ןעמענ ןעלעוו רימ .גיוא ןייד --- ןוא ךימ ןעק

 םעד ייב .טלעוו רעד ןופ טייקנידייל יד ןעטכיולאב ןוא

 טעוו ,גיוא ןייד ןֹופ רעייפ םייב ,טכיל ןיימ ןופ ןייש
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 טעוװ ןוא לאפנייא ןעכילרעדנואוו א סעּפע ןעזעל רעצימע
 ןייז ןעלעוו טכיל סָאד ןוא ניוא סָאד רעבָא .ןעחערפ ריז
 ,גיגנאלש ,זייב ,גיטעמוא

 טכיפ סָאד רימ וצ טנָאז ,טסביירש וד זא ,העז ךיא
 ריד ךָאד ןיב ךיא !ך י מס ביירשאב ,ּפָאק ןיימ רעביא
 -- -- ערייב רימ .שרעדנא רעצימע יו רעטנהענ ךס א

 * יי א

 ביירשאנ ,ךימ ביירשאב : רימ טגָאז קנארשרעכיב יד
 רעבָא ,קנארשרעכיב יד טנָאז ,ץראווש ןיב ךיא .ךימ
 -ראה ןיא .עכילריטאנ ןייק טשינ זיא טייקצראווש ןיימ
 רעד ןיא .סיוא העז ךיא יו רעסייוו ךס א ךיא ןיב ןעצ
 ןייאיגָאט .םהיא ןופ דעימ יוזא ןיב ךיא --- רעניימ ץנאלג
 עניבייא סָאד ,ץנאלנטסבלעז רעשיראגנ רעד סױא"גָאט
 -עשעמ שימ ,ךאז ע'בושח א סעּפע טזיב וד זא ,ןעקנעדעג
 .רעכיב ענייד טלאה ךיא ןוא .ךעלטעלבסַאלש ענ
 ןד .ריד ראפ ץראה ןיימ ןיא ךיא גָארט רעכיב יילרעלא
 "נא ראפ -- ץראה ןייד ןיא רעניב ך יו א טסגָארמ
 רעטיצ ראפרעד !טסייה סָאד סָאװ ,סייוו ךיא .ערעד
 .ןָא ךימ טרחיר'מ זא ,קרַאטש יוזא ךיא

 . טסליוו ןוא טנאה ןייד ףיורא רימ ףיוא טסנייל וד זא
 זא ,סייוו ךיא .?עקאוו א ךימ ךיא וט ,ןעסילשפיוא ךימ
 טסמענ וד יו ךיג יוזא . ם ש י נ ר ַא ג ריד ייב ןיב ךיא
 ביוש ןיימ ןוא ,טמעשראפ ,ןעפָא ךימ וטזָאל ,ךוב'ס סיורא
 טטנעייל ןוא טסציז וד ,ןרָאצ טימ ןעגעקטנא ריד טצנאלג
 טָאװ ךימ טסירדראפ עס ןוא סע העז ךיא ,טסנעייל ןוא
 ן{ יי 9 א ףימ רָאנ ,לעכיב שיראנ עדעי טסנעייל וד
 ןוא .ןעבירשעגנָא טשינ ןיב ךיא פייו .טשינ וטסנעייל
 ןייד .טסניימ וד יו טסָארּפ יוזא טשינראג ךָאד ןיב ךיא
 ןוא טלא ןענעז ייז .רימ ןיא ןעהעטש םירפס ס'נעטאט
 ןופ רָאנ ייז העז ךיא .סנעּפָארט-טכיל ןופ טקעלפראפ
 ,,סייוו ךיא רעבָא .ןעסירעגּפָא יוזא ןענעז ייז --- ןעסיורד
 טרעטיצ טנאה ןייד יו העז ךיא .בעיל ייז טסָאה וד זא
 ענייד וצ-טסנָארט וד יו העז ךיא ,סנעקור ערעייז רעביא
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 וצ טסרעטאלפ וד ןוא ,םירפס ענעסירענּפָא יד וצ ןעּפיל

 העז ,קנארשרעכיב ,ףיא .ייז טסשוק וד ןוא  ,ייז

 ןיירא ףיִט רָאנ ריד קוק ךיא .גייווש ךיא ןוא גנידצלא

 ןוא ,ץנאלג ןעגידנעהעטשראפצלא ןיימ טימ ,גיוא ןיא

 ןוא .טשינרָאג ןענייז תויתוא-דלָאנ זא ,ךיד ןאמרעד ךיא
 ןענעז ןעקנאדעג זא ןוא .טשינרָאג ןענעז רעטרעוו זא

 םעד ןופ רעכילקנאדעג ןוא רעפיט זא ןוא ,טשינרָאג

 עטלא ןופ ביוטש רעמוטש רעד זיא ,טרָאװ ןעמוטש

 ,םירפס

 -רעכיב רעד רימ וצ טנָאז ,תויתוא ןהִא ךוב א ןיב ךיא

 .בעיל ךיד בָאה ךיא ןוא גנידצלא סייוו ךיא רעבָא ,קנארש

 -אט ןייד בעיל בָאה ךיא לייוו ,בעיל ךימ טפָאה וד לייוו

 טייוו טשינ טסציז וד יו חהעז ךיא זא ןוא .םירפס ס'נעט

 ךימ רָאנ ,ןעכאז יילרעלא טסניירשאב וד ןוא רימ ןֹופ

 ץנאלגטסבלעו ןיימ ןוא טבידטאב-ףיט ךיא רעוו טשינ

 ! קראטש יוזא ןופרעד טדייל
 אה } *

 ןיימ רימ וצ טגָאז ,ךימ ביירשאב ,ךימ ביירשאב

 "מוא ןייד ןוא קילג ןייד זיא טנעוו עניימ ןעשיווצ .בוטש

 -אב ךיא .רעציש ןייד ןוא דניירפ ןייד ןיב ךיא .קילג

 ךיא ,רעטכעלעג ןייד גנילקעצ ךיא ןוא טעמוא ןייד טלאה

 סייוו ךיא .ןעדנאטשוצ ןוא ןעטייצ יילרעלא ןיא ךיד חעז

 .סיוא טשינ םענייק נָאז ךיא ןוא ?לעיפיוזא ריד ןעגעוו

 -יראד .בעיל ךיד בָאה ךיא ןוא ךיד חעטשראפ ךיא לייוו

 ךימ טסנַאמרעד וד ןעוו ,גיטכיזרעפייא יוזא ךיא ןיב רעב

 ,ןעטפירש ענייר ןיא טשינ

155 



 :טלַאהניא
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 ןעטַאגרַאֿפ ןעגאה טנעה עניימ ֶ

 טוב עניאד סָאד



 רעכיב ןעגעוו



 רוטַאנ עכילשנעמ יד

 ,ףָאמש-עזעל ןעדנערחעלאב עסַאמ ַא טומ ךוב ַש

 ,גאלראפטסבלעז ,טייהטָאג רעד ןופ ןעבעגעגפיורַא

 .קיטירק רימ ךיא ביירש

 זיא טאלבנעכַאװ ןעסיוועג א ןופ רָאטקאדער רעד
 .טייברא יד ןעטָאבוצנָא רימ נונעג ךילטניירפ ןעוועג

 סָאר ףראד ךיא לייוו טשינ .ןעמונעגנָא סע בָאה ךיא

 ֿפייוו רָאנ !שנעמ רעדנעבאהליואוו א ןיב ךיא -- רלעג

 ערעיראק יד ןעריניאור וצ ןענגיננראמ א רימ ייב זיא סע
 גיטולב א רימ ייב זיא סע לייוו ,ןעשנעמ עגירלושנוא ןופ

 ןעטלאה סָאװ רעלעטשטפירש יוזא יו ןחעז וצ ןעגינגראפ
 רימ וצ רעכילטניירפ ןערעוו ,רעכיב ןעבענסיורא םייב

 ןופ גאט םוצ טמוק סע רעטנעהעג סָאװ .ךאוו וצ ךאוו ןופ

 -עוו רענעזָאלעגוצ ץלא ,קרעוו רעייז ןופ ןעניישרע םעד
 ייז ןעקירד רהעמ ץלא ,רעכילפעה ץלא ,רימ וצ ייז ןער

 ןענעז רחעמ ץלא ,טנאלאט ןיימ ןיא ןעביולג רעייז סיוא

 ןעננילק לָאמא ךָאנ טעװ רימ טימ זא ,טנייצרעביא ייז
 סע ןעניימ ייז יו ,ןעפלעה טָאג ייז לָאז יוזא ,טלעוו יד
 .ץראה ןעצנאג ן'טימ

 םוק ךיא .רעלעטשטּפירש א ,רעקיטירק א ןינ ךיא

 קנירט ,עֿמאק רעשרעביירש רעד ןיא נָאט עלא טעמכ

 טגנעה סָאװ טוח-יורטש ןיימ ףיוא קוק ,רעסאוו-ירעלעס
 ךיא ןוא רימ ןופ ט יי וו וצ לעסיבא טנאוו ן'פיוא

 .ֿטייצ רעסיורג א ןיא ןעבעל רימ זא ,סיוא ךימ קירד
 | ןעלהָאצ רענלעק



 ,טריצילּפמָאק רעֶבָא גינעוו ןענעז סנעגינגראפ עניימ

 ןיימ רעטנוא טקורדעג דליב ןיימ ןעהעז וצ בעיל בָאה ךיא

 טמוק לָאמא .ןעטייז עדייב ןופ ךעלמיוב טימ ןעמָאנ

 ,רליב ןייּפ ןופ ןערעטש ן'פיוא קעלפ רעניילק א סיורא

 סע יװ לָאמ עלא טשינ ןעטייברא ןעסערּפיקורד יד לייוו

 אזא ןיא .ךילקערש ךימ ךיא רענרע טלָאמעד .ןייז וצ ףראד

 ןיב ךיא זא ,ןעשנעמ-זיוח עניימ עלא ןיוש ןעסייוו גָאט

 יד קעווא ןעּפאכ ייז ןוא דנאטשוצ ןעטנערעגפיוא ןא ןיא

 ןןעכיירגרעד ייז ןָאק ךיא רעדייא ,שיט ם'ןופ רעלעט

 ןוא קעראנאק ןעלעג ן'טימ לעגייטש'ס רעטנורא ןעּפאכ

 טשינ םהיא לָאז ךיא --- טעב ן'רעטנוא םהיא ןעטלאהאב

 ,ןענראוורעד
 ךיא בָאה דליב ןיימ יו רחעמ ךָאנ רענָא --- =- ---

 רעד ןיא ןעטפירש עניימ טנעייל ןעמ יו ןערעה וצ בעיה

 טשרמולכ קוק ןוא שיט םייב ךיא העטש טלָאמעד .ךיוז

 ןייז ףיוא טּפָאלש טאווארק ןיימ יצ ןהעז וצ לעניּפש ןיא

 יד רימ טַּפַאלק ,ן'תמא רעד ןיא רעבָא .טרָא גיסעמלעגער

 רימ טמַאלפ טייקטיורצראה א ,דימת יו רעקרַאטש המשנ

 -יימ טנעייל ןעמ יו רעה ךיא זא ןוא ,ןעקַאב יד וצ ףיורא |

 ןיילא ךיז וצ סָאד דער ךיא זא רימ ךיז טכוד ,רעטרעוו ענ

 .שידָאלעמ-טרעהרענוא יוזא זיא סָאװ ,לוק דמערפ א טימ

 ,ןעניוטש וצ זיא'ס זא ,גולק י ו ז א זיא טרָאװ רעדעי ןוא

 טנַאקעג סָאד טָאה ןיילא שנעמ (1) ן י י א  יוזא יו

 .ןעטכארטסיוא

 יעז ייז .סנעגיננראפ ע ר ע ד נ א ךיוא בָאה ךיא

 .ךילשנעמ ףיט .ךילשנעמ רעבָא ,לערוטלוק גינעוו ןענ

 טשינ ןיב ךיא זא ,טייצ בָאה'כ זא ,טכאנ עדעי טעמכ

 ראפ לעיצעּפס ,רוטאנ יד ןערעדנואוואב טימ ןעמונראפ

 קעווא רימ ךיא הענ ,לַאנרושז ס'רעניצניוו ררעה םעד |

 בָאה טנעס ןהעצ עטלהעצעג ראפ ןוא רעדליבמ?יּפ יד ןיא

 ןערעוו ןעשנעמ עגילדנהעצ יװ ,ןהעז וצ קילג סָאד ךיא

 יװ וא ,{ע גיוא ע ניי 8 ר א פ ןעסַאשרעד

 ,טיוש ןוא ןעבעל ןעשיווצ יוזא טאלנ ןעבעווש ערעדנא
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 -עגסיוא םעד טימ ,?היק רעד ןיא רימ ץיז ךיא תעשב
 טכארט ךיא ןוא ,ּפָאק ןיימ רעביא ?לעמיה ןעטנערעטש

 ! ןעקנאדעג עניטפול עניוזא רימ

 ןעשנעמ עכלעוו ,סנעגינגראפ עסיוועג ךיוא בָאד ךיא
 ָא ידָאטָא ןוָאפ סנייא .ע גי ט ס יי ג ראפ ןענעכער

 -שנעמ יד ןעטער ןופ ןעניננראפ סָאד זיא סנעניננראפ

 עכילטע טייהשנעמ יד ךיא עטער גָאט ןעדעי טעמכ .טייה

 ףניפ ןעבענעג ךיא בָאה גאטנָאמ ןענָאטכאראפ ,לָאמ

 "אילימ טעוועטארעג טימרעד ןוא ץיירק ןעטיור םוצ טנעס

 ךיא בָאה גָאטסניד .םירוסי עכילקערש ןופ ןעשנעמ ןענ

 -עטארעג ןוא הרותידומלת רעד ראפ טנעס םףניפ ןעבענעג

 םָאװ רהאפענ רעד ןופ רעדניק עשידיא רעדנעזיוט טעוו

 בָאה ךאווטימ .ןעלוש עכילטסירק יד ןיא ייז ףיוא טרעיול

 ןוא טנעט ףניפ ראפ ןרָאקּפאּפ ץימראקש א טפיוקעג ךיא

 .טיוט-רעגנוה ןערעכיז א ןופ טעוועטארעג ןיילא ךיז

 טייצ -ךיש - ק ע ט ש זיא לָאמעלא טשינ רעבָא

 -נרע ןייז ךיוא טָאה ןעבעל סָאד .טארעטיל א ייב וליפא

 ךיא זא ,לָאמַא טפערט .ירָאמ ָאטנעמעמ ןייז ,טייז עטס

 -ייקכאווש עניימ ,ןעגנוטייצ יד ןיא ןעבירשַאב רעוװ ןיילא

 ןענָארטעג ןוא סיפ-ןואיּפָאק ייב ןעמונעגנָא ןערעוו ןעט

 קרַאמ ן'רעביא ןעטנערוקנָאק עניימ ןופ סעציילּפ יד ףיוא

 ןיא קירוצ ןעטרָאד ןופ ןוא רעטנורא סָאנרעטניה רעד וצ

 א ןעמענּפָארא ךיז ןוא ןהעז ןעלָאז עלא ידכ ,ןיירא-קרַאמ

 ,רפומ

 טרעוו רעקיטירק רעד ,ןעבירשאנ טרעוו רעביירש רעד

 "ראנ ןאק רעסיז סָאװ ,סיז זיא המקנ יד ןוא ,טריקיטירק
 ,דלעפ-ביירש ןיימ ןופ םייהא םוק ךיא זא ןוא ,ןייז טשינ

 רעד ןופ טנערבעגנָא ,דנַאה ןיא עסַאק-רעדעפ רעד טימ

 רענענייא ןיימ ןופ דעימ ןוא ,טעטיראלוּפָאּפ ןופ ןוז

 טסנעיד ןיימ ןענעקטנא ריס טמוק טלָאמעד ,טייקסיורגנ

 טנייה ןעלעוו רימ זא ,ןָאט ןעכערפ א ןיא ,רימ טגָאז ןוא

 זא ןוא ,להָאמטכַאנ םוצ ךעלכיקרעבָאה ןייק ןעבָאה טשינ

 יוזא ןענייז סָאװ ,סנענַארק עכייוו יד טימ רעדמעה עניימ
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 -עגסיוא טשינ ְךָאנ ןענעז ,געט עסייה יד ןיא םעווקעב

 זא ,סיוא ןיפעג ךיא ןוא גנאל טשינ טרעיוד סע .טסערּפ

 ,רימ רעביא קיטירק יד ןעזעלעג טָאה לעדיימטסנעירד ןיימ
 ןוא רעטרעװ עטסגרע יד םימ ךימ טלעדיז ןעמ ואוו

 .דנעגידיילאב יוזא ,ךערפ יוזא רימ וצ יז טדער רעביראד
 א לָאמא :ןעבעל סָאד ךיז טהעג יוזא טָא ןוא

 -ע ק ר ַא ט ש ַאלָאמַא .ףַארגַארַאּפ ר ע רע כַאווש

 סע טגנילעג לָאמַא .ק י ט י ר ק א ןיא יו .ר ע ר

 ,טשינ טגנילעג סע ןעוו .טשינ סע טננילעג לָאמא ןוא

 טוט ,טננילעג סע ןעו ;העװ ןייל א רי מס סע טוט

 .ם ע נ ע י העוו סע
 ןעכילנהעוועג ןייז טהעג ןעבעל סָאד :טגָאזעג יו

 יד !סע טהענ ןהעג רעבָא ,גנַאג ןעכילנהעוועגנוא רעדָא
 "נייה יד א יינ ס פיו א נָאט עלא סיורא טמוס ןוז

 ןיוש זיא יז ,ןענרָאמ ףיוא טשינ ןיוש גיוט טבכַאנ עגיט
 ,טכַאנ עיינ לענָאּפטש א ןיוש ןעמ ףראד ןעגרָאמ .טצונעגּפָא

 ןעגיזָאדמעד ןופ רעמונ ןעדנעמוק ןיא זומ ךיא יו טקנופ
 ."טיוא-ךוב -- ןייא-ךוב , םעיינ א ןענָאה טָאלב

 ןיילק א .קיטירק ןופ טָאג א רימ ךיא ןיב --- --- --

 ןעבעל ןיא גנידצלא ל?ייוו ! סגידלעמוט א רעבָא ,לעטָאג

 סטאניּפ ענעטָארבעג ןופ טָאג רעד זא ןוא .טָאג א טָאה
 ,ַארָאס-םירק-זייא-אלינַאװ ןופ טָאג רעד זא טרעהרעד
 -דךאלָאקָאש ןופ ןיטעג רעד רעביא געיז א ןענואוועג טָאה
 טפור ןוא ,ָאלעהטָא יו גיטכיזרעפייא רע טרעוו ,עּפַארּפ
 -סטנעס-עטידנע-וװייפ יד ןופ רעטסייג עלַא ףליח ֹוצ
 .סענזיב

 ןעכאז עדייב .שנעמ א ןוא טָאנ א ,אזלא ,ךיא ןיב
 -נוא ןיימ זא ,םעד בעילוצ ברַאטש ךיא .לָאמא היוא
 -נוא רעו ךיא א ,{ ע ב ע ? לָאז טייקכילברעטש
 יו יוזא ןוא .טיוט ןיימ ןופ טונימ רעד ןיא ףילברעטש
 ןיוש סָאד בָאה ךיא יוו) שנעמ רענולק א רהעז ןיב ךיא
 סאוו גנידצלא ךיא וט רעביראד (!טקרעמאב רעהירפ
 ךילגעמ ביוא ןוא ,ןעמָאנ א ןעמוקאב וצ ידכ ,ןעק ךיא
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 ףיא ןעכלעוו ראפ ,דנאלרעטאפ ןיימ ראפ ,לַאדעמ ַא
 "ירטאּפ רעסיורנ א ,ךילמענ ,ןיב ךיא .ניזעיר יוזא ףמעק

 קלָאֿפ עטסעב סָאד זיא קלָאפ רעדעי זא ביולנ ךיא ,טָא

 ןפ ע ט ס ע ב  סָאד זיא סניימ רָאנ ,.טלעוו רעד ןיא

 יד ןופ טעטילַאנַאב יד סאמנ טרעוו רימ זא ןוא .עלַא

 ,רעפמעק (3 ,טָאירטאּפ (2 ,דנאלרעטאפ (1 : ועטרעוו
 -פעבעוװש (1 :רעטרעװ יד ףיוא רעביא ייז ךיא טייב
 טעמבכ --- גָאז ךיא ןוא ,רעשופשיפ (3 ,סקורטש (2 ,טפַאז

 -נַא טימ רונ --- ,ןעגָאז ןעסקורטש עלא סאוו עבלעזפָאד

 ראפ ,"טרעשופשיפ , ךיא נָאז "ןעסקורטש , : דייר ערעד

 גָאז ,"םקורטש , רע'תמא רעדעי .טפַאזלעבעוװש רעייא

 רעד, .טּפַאזלעבעװש ןייז רַאפ ןערעשופשיפ ןומ ,ךיא

 גָאז -- .טמאזלעבעווש ןייז ראפ טשינ טרעשופשיפ סָאװ
 ."סקורטש רע'תמא ןייק טשינ זיא, -- ,ךיא

 ,טנעגינגראפ עניימ רימ ךיא בָאה ,ָא-יוזא-טַא ןוא

 ייב טחענ ךאז ןייק ןוא ,יירעליּפש ןיימ ,טייברא ןיימ

 "ראפ ,לעכיב-ץיטָאנ א בָאה ךיא .ןעריולראפ טשינ רימ

 .ייז ןופ בעל ךיא --- ןוא ןעדייל עפיט עניימ ךיא ביירש
 ,רעביוז .גנירג זיא'ס .ךַאפ םונ יא זיא ךַאפ ןיימ ןוא

 -ילנעזרעּפ ןופ להָאצ יד ןוא ,ענידנעטש א זיא טײברַא יד

 ןעהייר ערעייז ןוא .ךָאו וצ ךָאו ןופ טסקאוו םיאנוש עכ

 א ןאראפ זיא סע ןוא רעגניטכעמ ןערעוו ,ךיז ןערהעמראפ

 -רעטפרעק א ןיא ןעריזינאנרא ךיז ןעלעוו ייז זא ,רהאפעג

 ? רעדניק עניימ ןעגראזראפ טעוװ רעוו -- ןוא טפַאש

 יז זא ,ןעבעג ננוטכא טעוו רעוו ? ןעזייּפש ייז טעוו רעוו

 ,ןעמעקראפ ,ןערעיוא יד ןעשאוו נָאט עלא ךיז ןעלאז

 -ראפ טשינ ךיז ןעמ ןאק טָאנ ףיוא ?ּפעצ ןעטכעלפסיוא

 .ןעזָאל

 ןוא .קיטירק טימ ןעמונראפ ךיא ןיב רעבָא ?ייוורעד

 זופ ןעמ ןוא .ץרוק טסעשראפנוא יוזא זיא ןעבעל סָאד

 ןעריזימָאנָאקע זומ ןעמ ,טייצ רעד טימ םאזראּפש ןייז

 יוזא ןוא .ארטעצטע ,יטאּפמיס יד ,סַאה םעד ,עבעיל יד
 ריא ןעק טלעוו רעד ןופ ןעטייקניסעמלעטימ על ַא יװ
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 יזא ןוא .ב .מ טנייפ ךיא בָאה ,ןעבָאה טנייפ טשינ

 טינ ךיא ןעק טלעוו רעצנַאג רעד ןופ ןעטנַאלַאט עלַא יו

 ,ׁׂשֵא םולש ,ןעזייר םהרבא בעיל ךיא בָאה ,ןעבָאה בעיל

 ןעטייקנעזָאלבעגנָא עלא וצ יוװ יוזא ןוא .ןע'קינלָאר ןוא

 -ַאּפא וצ ךילדנייפ ךיא ןיב ,ךילדנייפ ןייז טשינ ךיא ןעק

 ןייז וצ םייצ ןייק טשינ בָאה ךיא יו יוזא ןוא .ן'ושַאט

 ךיא ןיב ,ןעשנעמ ענילרהע ע 5 ַא וצ גיטליגכיילג

 .סעקינימ .ח וצ גיטליגכיילנ

 ךיא ןי ב -- רוטַאנ עכילשנעמ יד טשינ זיא ,ונ

 !ףיפ טזעל ? ןעררעה עניימ ,ךונ ראברעדנואוו א טשינ
 | ,ןופרעד ןענרעל ךס א טעװ רהיא
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 םירפס רכומ ילעדנעמ

 טהיצ ּסָאװ ,געוו רעכיילג רעד זיא סָאד --- ילעדנעּפ

 רעד --- .ןיהא-נידנעטש ,ןיהאיגיבייא ,ןיהא-יהא ךיז

 לאווק ןעניבייא םוצ געוו רעד ,תורוד עטלא יד וצ געוו

 ןוא געוזטייוו ןוא געווכיוה רעד ,עטכישעג רעזנוא ןופ

 "אב עכלעוו ,טייקניבייא רענעגנאגראפ רעד וצ געוו-ףיט

 רעזנוא ןֹופ טונימ עכילטיא יינ ס'פיוא ךיז טפאש

 .ןעֶּבעל

 יד ,?לאנאב ויא ילעדנעמ : ןעסענראפ טשינ ףראד'מ

 דניירפ -- לאנאב ןיא ענייה .ט ש י נ סע זיא דנעגוי

 ןיא ירעקעהט ,לאנאב זיא עהטעג .ט ש י נ ןָאלעסּפיא

 עלא -- ל?לאנאב ןיא לָאנָאנ ,לאנאב זיא סנעקיד ,לאנאכ

 טריזילאנאבראפ ןענעז רעלטסניק ןוא רעטכיד עסיורג

 -ירשעגרעביא ייז טָאד'מ .| ע ס יו ר ד ןופ ןערָאװעג

 זיב ,גנאל יוזא ןעבירשענטימ ןוא ןעבירשעגכָאנ ןוא ןעב

 -ןוא-חנבל יו ,ןָאלבאש יוזא ןערָאװעג ןענעז ייז ןענאוו

 ,ןעלאגיטכאנ ןוא יוט ,ןעזיור ןוא ןעיליל ,ןערעטש
 ךיא -- ?ןעזיור .ןהעש ךילרעדנואוו ןענעז ןעיליל

 וד ,הנבל ,ייז ךָאנ בראטש ךיא ,ןעזיור ךָאנ סיוא הענ

 ןוא ! בעיל ךיד בָאה ךיא יו ,עניטעמוא וד ,הנבל עכיילב

 -טשינ-ןךיילא-סייוו-ךיא יו ךימ ךיא טיה ןעגעווטסעדנוֿפ

 אזא טימ ןעּפאכסיורא טשינ הלילח ךימ לָאז ךיא זא ,סָאװ

 ,רעגניפנעיליל רעדָא ,ןעלארטש-הנבל יו טרָאװ לאנאב
 ,ןעכאז ענהעש עכילנהע רעדָא

 -ראפ סָאװ יד -- עננוי עטשלענניאראפ עכילטע יר
 קרַאטש טשינ ןענעז ,רוטארעטיל-ןחעש רעזנוא ןעשידניק
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 ,הנ .יי נ טשינ ןיא רע לייוו ,ילעדנעמ ןיא טבעילראפ
 ניבייא ןעלעוו -- ר ע י י נ ןענעז ייז .ךיז טהעטשראפ
 -טייווש ןענידלערעּפ טימ ניצנאלנ ,ינ ן ע ב י י 5 ב

 טצונעגבא טשינ לָאּפנייק ןעלעוו קרעוו ערעייז .ץנַאלג

 ןעבָאה טשינ לָאמנייק ןעלעוו ,ךיורבעג לעיּפוצ ןופ ןערעוו
 -טכישעג ןופ ,טייקטלא ןופ ביוטש ןענילייה םעד ךיז ףיוא

 ךיז ןעטלאה ייז .טשינ ךיז ןערעטלע םינָאראנ .טייקכיל
 ןייז וצ זיא עדָאמ יד ןעוו ןוא .עדָאס רעד ןיא דימת

 ניטעמוא ןוא ,ןייפ-לעדע ןוא ,גידנעכוזטָאנ ןוא שינארט

 ענעגייא ןייק טשינ טָאה סָאו רעד .סע ןעמ טוט --
 -טעשו ןוא ןעזָאּפ יילרעלא ןעמעננָא ןָאק טייקכילנעזרעּפ

 ,ערעדנא ןא רע טמענ ,ּפָא ךיז ןעצונ י ד זא ןוא ;ןעט
 טָאה הנאד א ראפ סָאװ .ערעמעווקאב ,ערענייפ ,ערעיינ

 ! רע
 ןייז ןיא רעבָא .טלא ,ךיז טהעטשראפ ,זיא ילעדנעמ

 -ענָאיצולָאװער ,רענידרעייפ ,רעגנוי ןעוועג רע זיא ,טייֵ
 ןופ טכאל ילעדנמ .עננוי ערעזנוא ןופ ךס א יוװ רער

 יד ןופ ּפָאטעּפש ילעדנעמ !רענייא רָאנ יו טייקטלא
 ראפרעד ,רימ ראפ ןעוועג זיא רענעי זא ,ןעביולג סָאװ

 יד ןופ טכאל עלעדנעמ .,רענולק ןעווענ אמתסמ רע זיא

 סָאװ ןעדניא , ןופ ןענניז ןענעלפ סָאװ "עטלא, עגילָאמא
 ןוא ןעלעיּפש סָאװ, ןוא "טשרָאד רעייז ןעכערבעצ ןעוט'
 סָאװ יד ןופ ,"הלכ רעטבעילעג רעד דעיל ביול א ןעלאש
 ךיז ןענעז ןעדיא ןוא ןושלדץצוקיץִא ןעבראה א, ןעביירש
 ,"ןהעטשראפ וצ ךילנעמנוא זיא'ס ?ייוו ,חיחמ

 ,עטרעטכידענסיוא ןייק טשינ זיא עיזעָאּפ ס'ילעדנעמ

 פ'ילעדנעפ .עגנידרעטרעוו ,עטנערעלעגסיורא רעכיב ןופו
 ּטשינ ןוא טרילָאּפעג טשינ -- עיזעָאּפ עהיור זיא עיזעָאּפ

 ןעבעל ןעשידיא םעד ןופ טמוק יז יו רָאנ ,טכעטסניקעג
 -לעדעיפ רעטיול זיא ,לעיּפשלעדיפ ס'ילעדנעמ .סיורא
 ןופ ,רעגניפ יד טימ ןעכַאמ ןופ ןעצנוק יד ןהֶא לעיּפש
 .ןענעוו ןח ןופ ּפָאק ן'טימ ןעפראוו

 ןוא .גייצעג ןייז --- לעדיפ ןייז ןיילא טכאמ ילעדנעמ
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 -עטניא ךיוה יוזא טשינ לָאמא זיא דעיל ןייז וליפא ביוא

 ,ידרעטיצ גידנעטש לעריפ רעד רעבָא זיא ,טנאטער

 ןופ עדנעגעל רענעי ןיא יו --- ןוא ,גידנעגָאלק גידנעטש

 "רעד א ןופ רבק ן'פיוא טניילעג טָאה'מ סָאװ לעדיפ םעד

 רע ןוא .ןיילא ךיז ןופ רע טלעיּפש --- ץנירּפ ןעטע'גרה

 -- ץנירּפ םענעברָאטשעג םעד טנַאלקאב ןוא טנייוואב

 .ענעגנאנראפ סָאד .ע כ י ל צ נ י ר ּפ סָאד

 ,שנעמ-ןעסיוא-ךיא-ךיב"סָאדטשינ רעד ,עלעדנעמ

 ןיא ןייזןעסיוא-טשינ ןייז .ןעסיוא סעּפע גידנעטש זיא

 רעד זיא ילעדנעמ .לעטשנָא ןא ,רוהנ-יגס ןוש5 א זיולב

 .רעביירש עשידיא עלא ןופ רע טסנידנע סיוא

 ןָאק רעוו רעבָא .ןעסיוא לעיפוצ לעסיבא ןיוש רשפא

 ןָאק ןָאק רעוו ?"ןעסקאוו וטסלָאז יוזא , במעד םוצ ןעגָאז

 ?ליטס ןייז ,רינאמ ןייז ,געוו ןייז ן'ילעדנעמ ןעביירשרָאפ

 עשי'דומלת ראפ ןעבירשעג ןענעז םיבתכ ס'ילעדנעמ

 ראפ טשינ -- | ע נ ר ע ? סָאװ ןעשנעמ ראפ ,ןעשנעמ

 -ַאק א ןענרעל ףראד ןעמ .ן ע נ ע יי 5 סאוו עניוזא

 רעדָא י'שר ישרּפ א ןענרעל ףראד'מ יװ ,ילעדנעמ לעטיפ

 סָאד רָאנ ,דיא םעד טשינ טביירשאב ילעדנעמ .תוטסות

 .עכילטלעו סָאד רָאנ ,טלעװ יד טשינ ,טייקשידיא

 "עג םהיא טָאה סע זא ,ןע'לרעדנעפס ןעגעוו טגָאז ילעדנעמ

 .ןיירא תומוקס עטייוו ןיא טרָאד ןיחא ,ןיהא ןעניוצ

 -עג םהיא ןיא ךיז טָאה זראה סָאד

 רע דניק עניילק יוו יוזא ןעניוצ

 ןעגעק ךעלטנעה יד טימ ךיז ןעהיצ

 טימ ךעלרעדניק :ןיש רחיא טהעז .ה נ ב 5 ר ע ד

 יוב רָאנ טשינ -- הנבל רעד ךָאנ ןעקנעב ןעניוא עדנילב

 רעד רָאנ .ןעדייז רעזנוא ייב ולימא רָאנ ,ןעטסגנוי רעזנוא

 -נעמ ייב .רעניד'תמא ,רענייפ ,רענעש סע טגָאז עדייז

 רהיא טימ ּפָארא יז טקוק ,ףיוא-טהענ ןוז יד זא ן'ילעד

 "טיא ןעוועג חיחמ טָאה רערהיא קוק ןייא .םינּפ גיטכיכ

 סיז יו ןעבָאה ןעזָארג ןוא רעמייב .רעדנוזאב ךאז עכיל ;

 טכאנייב ןופ יוט ןערערט עטיורנ יד רעדייא טלעכיימשעג
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 ןעכאלעצ רעדניק יו טארוקא .טנעקירטעגסיוא יװ ןענעז
 ,"ןייוועג א ןעטימ ןיא םיצולּפ ךיז

 יו ,רע ןיא ןהעשלעדע יו .רָאמוה ס'ילעדנעמ ןוא

 ייב זיא קסּפולנ ןיא .עטָאלב יד ! גיכירטשסיורג יוװ ,ףעיט

 -עסקאווענכיוד א ולימא זא ,ףעיט ןוא רעטיש יוזא םהיא

 רעסאוו סָאד .לעטיה'ס ןעצירּפשראפ ךיז זומ ,שנעמ רענ

 ,טכידעגנ יוזא זיא עקווילינגיטאיּפ ךייט ןעשידיא םעד ןופ

 ןוא סענעשעק עלופ טימרעד ןָא ךיז טגייל ןימינב זא
 ילעדנעמ .לעקעּפ א ןומרעד ןעכַאמ ךיז ן'לרעדנעס טסייה

 יװ סעּפע ןעהעטש ייז יוװ ,רעזייה עשידיא יד טביירשאב

 וד טסהעטש ערעדנא סָאד ףיוא סנייא ט'זניורב'עגנָא

 אקוד ריס ךיא העטש ,זיוה ןייא טנָאז ,טקורעגנסיורא

 ,פ א ר ַא ?עכעד ןטימ וד טסהעטש .טקורעגניירא
 ,ףױרַא לעכעד ן'טימ ךיא העטש

 סָאװ טרָאס םענעי ןופ זיא טייקסיורג ס'ילעדנעמ

 טלעטש סָאװ ,טדמערפראפ סָאװ ,לעסיבא טרעטייוורעד

 -עפאשאב ענייז ןוא ךייא ןעשיווצ ץינערנ עטייוו א קעווא

 -ס ירד י ד ןוא דליב סָאד ךייא טינ רע .ןעטלאטשעג ענ

 טשינ ענייז ןעהעז ןנָאק טלָאז רהיא ידכ ,ז נ א ט

 -,גנובעגראפ ןופ טכיל ןערעכייוו םעד ןיא ןעשנעמ עבעיל
 סָאװ סעּפע ןופ ,טייקנעגנאנראפ ןופ טכיל-טאמ םעד ןיא

 ןופ רעטעלב יד ףיוא ןעבילבענ קעלפ רעהָארג א יוװ זיא
 ,ןעבעל רעזנוא

 ,שירעקנעד טשינ רעבָא ,ךילקנאדעגנ זיא ילעדנעמ

 רע .טשינ ךיז ט'המכח רע רעבָא ,םכח א ןיא ילעדנעמ
 טניטפיג רע ,טעלנ ןוא טלעכיימש רע ,טליש ןוא טפָארטש

 יד ןיא טנילייהענ טרעוו גנידצלא סָאד רעבָא ,טלייה ןוא

 -נעמ ,טפאשיירטענ ןוא טפאשבעיל ןופ ןערעייפ עפעיט

 טוט עס ןוא טביירש רע .ךיז טרענרע ןוא טביירש ילעד

 ןוא טכיירש רע ,ךיז טהערפ ןוא טכיירש רע .העוו םחיא

 רעטרעוו יד ןוא ,ענעבעירשענ סָאד טימ עבעיל א טלעיּפש
 ךימ טביירש :ךיז ןעטעב ןוא ,גירלערעּפ ןוא דנור ןענעז

 ,טפירש ענילייה רעייא ןיב ךיא ?ייוו ,טעמראּפ ףיוא ףיוא
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 טָאװ ,ןעבעל עשידיא ענעגנאגראפ סָאד ןיב ךיא לייוו
 יו רהעּפמ ן'ילעדנעפ .םוא טשינ רהעמ ךיז טרהעק

 -נולעג זיא --- רעביירש ןעשידיא ןערעדנַא זיא-סע-רעסָאװ

 ןעגידנעהענראפ ם'נופ ןעמראט יד ןעטלַאהוצטסעפ ןעג

 -ילעב ןופ ןעטילענ טָאה סָאװ ,רוד ןעטלַא םעד ןופ ,רוד

 "יא רעסיורג רעד ץוח א זיא רע ,תוירב ענייפ ןוא עסלַאט

 -תמא ןופ ןע'ןחה ןעבעיז עלא טימ ,רעלעטשטפירש רעשיד

 "ראט רעד ,רעביירש-עטכישעג רעד ךיוא ,טייקשידיא רע

 ןופ ,גנעג עשידיא ןופ ,םינהנמ עשידיא ןופ רענעכייצ

 רעד ןופ טנענַאּפסקע רעד זיא רע ,תחנ-ןוא-תורצ עשידיא

 -ראפ יד ןיא טקעלּפטנע ךיז טָאה יז יו ,המשנ רעשידיא

 ,תולנ רהיא ןופ ןערהָאי ענעטלאש

 א טכאמענ ןעבָאה ערעיינ יד ,עניטנייה יד ,רימ

 רימ .םזינארט םענעגייא רעזנוא ןופ ץטענּפָא ןא ,שיטעפ

 ,רעצ ןוא עילָאכנַאלעמ ןופ טָאנ ןעכיילב-הָאלב םוצ ןענעיד

 "עוו רימ ןוא טעמוא ןעטעפ א ןיא ךיז ןערענלאוו רימ

 ץרעמש-טסבלעז םעד ןעסערפ רימ .טנוזעג ןופרעד ןער

 -וךיײֿפ רעזנוא טפראשראפ סָאד ןוא ,לעפעל עסיורג טימ

 -שיפ ןענעז ןערערט ערעזנוא .ןעבעל םוצ טיטעּפא ןעג

 ןוא לעגיּפש ן'ראפ ןעהעטש ריס .טימענ רעזנוא ראפ ?יוא

 -ער א ןופ עזַאּפ עראכרעדנואוו יד ןָא ךיז ןעטפעמ רימ

 -ענסיוא ןוא גנוי ןענעז רימ .ףיילש רעד ןעבעל רעוולָאװ
 ריס .גידנעלעווטשינרַאג ןוא ,טמירקראפ ןוא טכעל

 -רָאנ ןעבָאה רימ .טשינ ןעכוז רימ ןוא םורא ןעשזדנָאלכ

 - עו | וצ סעּפע יוזא יו טשינ ןעסייוו רימ ןוא טשינ

 .ןע ל

 עוייב יד ןענעז רימ ,יאבנ רעד ןעוועג זיא ילעדנעמ
 יילרעלא טימ ךיז ןעלעיּפשראפ ןוא ןעלעיּפש רימ .חאובנ

 / רימ ןוא ןעטיוצ ענעדלָאנ טימ ןעגניז רימ ,ןעטייקשיראנ

 ןעפָא ןעטלאה רימ .ךעלרעטילפ ענרעבליז טימ ןעטכארט
 רימ ןענָאק סָאװ רעבָא ,טימעג רעזנוא ןופ ןעריהט עלא

 ? גינעוועניא-טרָאד ןעהעז

 ,רעכילדנענוי רעד ,רעגנוי רעד ןעוועג ןיא ילעדנעמ
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 ןוא ןערעטמַאל .לעיצ ַא ןוא שנואוו ַא טימ שנעמ רעד

 ןענָארקעג ערייז רעד זיא ,טנַאה ןיא ןעקעטשרעדנַאװ

 -לָאשעג ,עקווידאיעגוט ןוא קסּפולנ ןופ סעטָאלב יד רעביא

 ןעטלאהעג רע טָאה רדסכ ןוא ,טרעזייבעג ךיז ןוא ןעט

 "ראפ רעד רשפא טשינ ןיוש טמוק וצ ,דרע'רד וצ רעיוא'ס

 "ייארעטנוא םהיא ןעמ ןאק רשפא ןוא ,חישמ רעטניטעּפש

 .ןעבעל רעזנוא ןופ עשינַארט סָאד ןעהעזעג טָאה רע .ןעל

 וו ןעהעזעג טָאה רע .טכַארטראפ ייברעד ךיז טָאה רע

 קלאפ סָאד ןעבירטעג טָאה רע ןוא זיא טלעוו סטָאנ סיורנ

 ןוא ,טלעוו רעד ףיוא ןהענוצסיורא ןעשטייב טימ לארשי

 ןעדיא זא טלָאװעג טָאה רע .ךיילג ןעשנעמ טימ ןייז

 ללכב ןעביולג רימ -- ;"ךיילג ןעשנעמ טימ , ןייז ןעלָאז

 זא ,טניימעג טָאה רע .ןעשנעמ ןיא קראטש רהעז טשינ

 ןעפראווּפָארא ,ןעפייזמורא טונ רָאנ ךיז ףראד דיא א

 -ארעג זיא רע ןוא ןאמלעטנעשז א ןערעוו ,?עמיירטש'ס

 גנוטער ןייק רָאג זיא'ס זא ןעניולג רימ -- טעוועט

 ץלא טהיצ ,יוזא וצ יוזא זא ןוא ,ןעבעל םעד ראפ אטשינ

 ןעהיצ רעדניק עניילק יו יוזא ,ןיהא-ןיהא ץראה רעזנוא

 .הנבל רעד וצ ךעלטנעה יד טימ ךיז
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 ׁשָאוהי

 ."סירוצ ןוא תובוחה זיּב קרָאו-וינ ןופ,

 ,ַאק גנושילבַאּפ ורביה ; גַאלרַאֿפ

 ,שאוהי רעניצראהבעיל רעזנוא ,ןערהָאפעג רע זיא

 ןיראד ."ק י ר ו צ ןוא תובוחר זיב קרָאי וינ ןופ,

 "ייווצ יד ,וינעווע רעטייווצ רעד וצ ןעכילנעגנ שאודי זיא

 ןוא | י ה א ךיוא טחעג ,ןעסייוו עלא יװ ,וינעווע עט
 "עב עלא יו) ןעסאג ערעסעב עלא טעמכ .ק י ר ו צ
 -ָאעג עצנאנ יד .קידוצ ןוא ןיהא ןעהעג (רעקנעד ערעס

 ןוא .קירוצ ןוא ןיחא טהעג אקירעמא ןופ ענאל עשיפארג
 ןָא טשרע יז טביוה ,קירוצ ןעמוקענ ןיוש זיא יז ןעוו

 ר ע ה א קירוצ רעדיוו ןאד ןוא ,{ י ה א קירוצ ןהענ

 ,קירוצ רעדיוו ןאד ןוא ,|{ י ה א רעדיוו ןאד ןוא

 טנייח ךָאנ ןעפראד רימ ןוא טעּפש זיא סע ,אלימ

 .רעגייז .א סקעז טארוקא .ןעקנאדעג ענעדישראפ ןעקנעד

 -יֿב םוצ ,רימ ןעלעוו ,טנוזעג טימ ןעבעלרעד ט'עמ זא

 ןיא שאוהי ;קנאדעג ןעדנענלָאפ םעד ןעטכארט ,לעיּפש

 ןוא רעטכיד רעכילקנאדעג א רהעז ,רעליואוו א רהעז

 רעבָא .ךיוא זנוא ייב .ןעמעלא ייב טבעילאב שנעמ סלא

 ןעדיא ןוא -- ןעגנוביירשאב-עזייר וצ טמוק עס ןעוו

 רעד ףיוא קלאפ ע ט ס ד נ עז יי ר סָאד ךָאד ןענעז

 רערעדנאוו א סָאו סָאד זא ,ךיא ננאלראפ -- !טלעוו

 -וּפָאּפ יד יו רהעמ סעּפע ןייז לָאז ,ןעלהעצרעד וצ טָאה

 ןעטכָאלפעגכרוד עיצאמראפניא-עזייר עש'רעקעדעב-רעל

 טרָאס םעד ןופ ןעטָאדקענא ענולק ,עניד'הצילמדזייפ טיִמ
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 טָאד , :רעטרעװ יד טימ ןָא ךילנעוועג ךיז ןעביוה ּסאוו

 ."עטכישעג א ןיא רָארג ךימ טנַאמרעד

 -עזייר א זיא "קירוצ ןוא תובוחר זיב קרָאי וינ ןופ ,

 ןייק ןופ טשינ .רעביירשאב עזייר א ןופ גנוביירשאב

 -הָאֹפ ןוא ,טלעוו רעד ףיוא סיודא טרהָאפ סָאװ שנעמ

 ןיא רע זא רע טסעגראפ גידנעהעז ןוא ,רע טהעז גידנער

 טנעפע רע ןוא ,ןערעלעטשטפירש וצ ןערָאװעג ןעריובעג

 ענידלָאגיױלב יד ןוא המשנ ןייז ןופ רעטסנעפ עלא ףיֹוא

 ,סיורא ןוא ןיירא טזָאלב ןערויטנאוואדעזייר ןופ טפול

 ךילדנעטשראפ טשינ ןוא ,דניל ןוא דלימ .קירוצ ןוא ןיהא

 .ןעבעל ןופ עטסנחעש סָאד יו

 זיא םהיא ייב .גנידצלא טהעטשראפ שאוהי  ,ןיינ

 ,טנעטָאשראפ-טשינ יוזא ,סייוו יוזא ,?לעה יוזא גנידצלא

 .ט ר ה ַא פ ןוא טביירש רע --- טביירש ןוא טרהָאפ רע

 ןוא ,גידנערהָאפ טביירש ןוא גידנעביירש טרהָאּפ רע

 -שירעלטסניק יוזא זיא טביירשאב רע סָאװ גנידצלא

 ! גידר'עביא-סע-ריד-ביג-ךיא יוזא ,רָאה-א-ףיואדיונעג

 יא :
* 

 טימ טּפאזענכרוד זיא גנוביירשאבעזייר ס'שאוהי

 טָאה רע רעדייא ךָאנ .טייקידלעמיהייולב ןוא ןיישנענוז

 ןעקנאדעג ןיא ךיז ייב ןיוש רע טָאה קרָאי וינ ןעזָאלראפ

 סָאד ."ןיישנענוז ןופ דנאל סָאד , לארשי ץרא ןעפורעגנָא

 .ןעלַארטש-הנבל ןוא ןיישנענוז טימ טפירט ךוב עצנַאג

 גיטכיל יוזא ,זייוונעטייצ זיא סע .ךוב ניטכיל א זיא סע

 "אב ,רעגייז רענעדלָאג א זיא'ס .ןעניוא יד טכעטש סע זא

 ייד טימ ןעטָאשאב ןוא דלָאגנינ םענעלָאמענ טימ ןעסָאנ

 סע .טפַאזךעניבור ןיא ןעקנוטעגנייא ןוא ביוטשטנעמ

 רעטיול ןופ טהעטשאב סָאװ ,טפעשעג רילעבוי א זיא

 -לָאנ ןעביז טָאה רעטסנעפיוש רעדעי ןוא .רעטסנעפיוש

 ןעביז טָאה ביױש ענעדלָאג רעדעי ןוא ,ןעביוש ענעד

 ,ןעדגאראמס ןעביז טָאה טנעמיד רעדעי ןוא ,ןעטנעמיד

 ןוז רעדעי ןופ ןוא ןענוז ןעביז טָאה דנאראמס רעדעי ןוא
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 -רעד עכלעוו ,"ןייטשרוב טימ ןענוט , עצנאג ךיז ןעסיג

 .גנאגרעטנואנענוז ןעטשוקעגנוז א ןא ןענָאפ

 -- !ןעועלעג ק ר א ט ש -- ןעזעלעג בָאּה ךיא
 ךיא ןוא "תובוחר זיב קרָאי וינ ןופ, ךוב עטשרע סָאד

 .ןעטכאבָאאב וצ חכ ט'שאוהי ןופ טשארעביא ןעוועג ןיִּב

 .טכאנייב טעטכאבָאאב רע ןוא גָאטייב טעטכאבאאב רע

 גָאטראפ 2,80 ןעקעוופיוא םהיא טלָאז רחיא ןעוו ןוא

 ט ה עג טל עוו יד ,ש או ה י : ןוט גָאז א ןוא

 -ענ ןוא ןעלירב יד ןֹוטנֶא ךיילנ רע טעװ !ר עט נו א

 ןוא ,גנאגרעטנוא-טלעוו םענעטלעז םעד ןעטכאבָאאנ ןעמ

 -אק טימ ,ךוב א ןיא ןעביירשאב םחיא רע טעוװ ךָאנרעד

 ייווצ ןופ טכאוואג ןייז טעוו לעטיּפאק רעדעי ןוא ,ןעלטיּפ
 .ןעטניה ןופ סנייא ןוא טנערָאפ ןופ סנייא - - רעדעיל

 ! ראפרעד ןעפָארטש טשינ טָאג םהיא לָאז

 ךיא -- ! רעקנעד רעד ןוא רעטכאבָאאב רעד שאורי
 ריזאר ךיא .קנעד ןוא דעּפָאסילעוװ א ףיוא רהָאפ ,לשמל

 ,קנעד ןוא עבעיל ןיא ףךיז רעלקרע ךיא ,קנעד ןוא ךימ

 ראפרעד ,רחיא טחעטשראפ ,רעקנעד ןייק טשינ ןיב ךיא

 שאוהי רעבָא .ןעקנעד ןופ ןעזעוו ןייק טשינ ךיא ךאמ

 ןיהא ןוא גידנעטשלָאפ ןוא סיואכרוד 0 ר ע ק נ ע ד

 ןוא טרָאװ רעדעי א רע טמענ :רעביראד .קירוצ ןוא

 גינעוועניא ןיירא טנייל ןוא ןעייווצ ףיוא סע טלאפשעצ

 טימ לופ ןייז לָאז סע ידכ ,עקנעשזָארנעקנאדעג ןימ א

 .טלַאהניא

 -שריה --- .ןייבשריה ץרּפ ןוא שאוהי ; ךיילנראפ א

 טביירש ,לעגוקדרע םעד לָאמ עכילטע ךרוד טרהָאפ ןייב

 .ןענמולָאק ייוצ ןופ עיסערּפמיא ןא רעבירעד ןָא רע

 -לעצרעה 1286 רעמונ זיב קרָאי וינ ןופ טרהָאפ שאוהי

 ייוו צ -- ךונ א םעד ןעגעוו רע טביירש ,תובוחר .סאנ

 .רועיש ןייק טשינ טָאה סע ,רעכיב י י ר ד  ,רעכיב

 ?שאוהי רעזנוא סניוזא טעטכאבַאאב סָאװ ןוא

 עלא טעמכ זא ,רע טעטכאבָאאב ,לשמ? ,םיור ןיא

 -ראפ ןוא רע טפענ .שינעילאטיא ןעדער רענעילאטיא
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 -נןעמ זא רע טקרעמאב ָאלראק עטנָאמ ןיא .סע טביירש

 ןיא סע רע טנעכייצראפ -- לעיּפשיטעלור ןעלעיּפש ןעש

 זא רע טסרעפאב ָארעדאפ ןיא .לעטיּפאק רעדנוזאב א

 ןוא רע טמענ -- ,ןייוו-ָארעדאֿפ ןעקנירט ןעשנעמ

 רע טסרעמאב ןאעקַא ן'פיוא .ךוב ןיא ןיירַא סע טלעטש

 ;קירוצ-וא-ךיה ןעלעוו יד ףױא ךיז טגעיו ףיש יד יו
 האלב ןיא לעמיה רעד זא רע טקרעמאב טכענ עהָאלב ןיא

 ןא רע טקרעמאב ןע'סילייב רע טהעזרעד ;רעטיול ןוא

 א ןופ טמאטש רע זא ןוא דרָאב א טָאה ,.ב ?ידנעמ ,רע

 ,שרעדנא-ץענרע רעדָא ,לאּפאענ ןיא ;עילימאפ רעטסָארּפ

 "רעביא ראפ ןעטנעס עכילטע רעביא םהיא ןעמ טנעכער

 -פניקוצ יד ראפ סע רע טנעכייצראפ ,קעּפענ'ס ןערהיפ

 .ארעטעצטע ,ארעטעצטע ,תורוד עניט

 רימ טלאפ  ,ננוביירשאבעזייר ס'שאוהי גידנעזעל
 ,הצס וצ ןעכילנענ ןיא ךארּפש עשידיא יד זא ,ןייא

 ,ןערעהפיוא טשינ ןעמ ןָאק ,ןעייק ןָא טביוה'מ זא חהצמ
 ןייק ףיוא .ןענָאז וצ יוזא ,ךיז ןופ ןיילא ךיז טסע סע
 .שידיא ףיוא יוװ ןעדער לעיפ יוזא טשינ ןעמ ןָאק ךארּפש

 ,ךיז ןופ ןיילא ךיז טדער סָאוו ךארּפש א זיא שידיא
 ,ךיז טליוו רהעמ ץלַא ,טדער ןעמ רהעמ סָאװ ןוא

 ןוא ,"ןעלמיוו , ןעגָאז רחיא טנָאק ,לשמל ,שידיא ןיא
 ,ןעלמירב ,ןעלמיט טשינ םוראוו ,ןעלמיוו ןיוש ביוא
 שידיא ןיא ?.ו .ז .א ןעלמירפ ,ןעלמירטש ,ןעלמירג

 -נאג םעד ט ע י ט ו ּפ ע צ, רע זא ,ןענָאז רהיא טנָאק
 ןעביֹוהנָא, (ןשאוהי ייב יװ) טנָאק רהיא ."קסע זע

 -יירנ ךיז, טאטשנָא ,"עזייר רעד וצ ת ו נ כ ח  ןעכאמ

 -אדראפ טימ ןוט סע טנָאק רהיא ."ןייראדנעוו ןיא ןעט
 זי י ר ןעגרָאמ ןיוש יו יוזא טא ,טעּפמיא ןוא טייקטעוו
 | .(7 לעטעלב) .ּפֶא ךיא

 טָאה רעסאוו סָאד זא : ןענָאז ןעמ ןָאק שידיא ףיוא
 ןוא (24עטיי זע ? מיוו ש ןוא ןעכָאק ןעבױהעגנָא
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 ,"ןעגנאטש , טָאטשנָא "םָאבנָאלש , ןעגָאז ךיוא ןָאק ןעמ
 -- רעֶדַא ע ק ט א ג ַא ר רעדָא ,ק נ א ר ש רערָא

 ןעגָאז ףיוא ןָאק ןעמ ."םיובנָאלש , ,לאפ ןעטסנרע ןיא

 - ע ק פ ו ק, רעדָא ,(94) "על'הנידמ עקניצנַאמיציּפ ,
 ךָאנ ןוא ,דלָאנ סנעפיוה טאטשנא ,(98) "רלָאנ ך ע ?

 בוא -- ||ע טיי ק כי? כ א ר פ ש נו א עניוזא
 אזא ןעצונ וצ ןעבוולרע רימ טעװ ךוב-רעטרעוו ם'שאוהי

 ,טרָאװ

 ףךיא :רעפטנע ?ףוב א ךיא זעל סָאוװהאפ : ענארפ
 רימ זיא'ס ?ייוו ;רעכיב טנייפ בָאה' ךיא ?לייוו ,ךוב א זעל

 ,רעכיב ןערעה ֹוצ ןוא זיוה-עוואק ןיא ןעציז וצ רעדיוורעד
 ךיא העג ,ןעידעּפָאלקיצנע ןעדער ןופ דימ ןיב ךיא לייוו
 ,עכילשנעמ סָאד ךיא ?יח .ךוב א זעל ןוא םייה א קעווא
 "ארעטיל-לענַאיסעּפָארּפנוא סָאד ,עכילנעזרעּפ-ןייר סָאד

 שנעמ םעד ךיא ל?יװ ,ןעזעלסיורא ךוב םעד ןופ עשיר

 ןוא ,ןעזירּפאק ענייז ,ןעטייקכאווש ענייז טימ ,ןעהעזרעד

 ,םעד רעניא ןערענרע רעדָא ןעדערפ ךיז
 "שרע םעד ןופ ,ךוב סיואכרוד זיא"עזייר , ס'שאוהי

 -ַצלא ןיא ן'שאוהי ייב ,קירוצ ןוא ףוס םוצ זיב דנאב ןעט

 ט ר ע ד ַא פ ס ע יוו ,טרָא ן'פיוא ךילטקניּפ גניד
 ןייא ןייק טשינ טריזיטאווירּפראפ רע .ע ג א 7 י ד
 רהעמ טשינ ןוא ךוב א זיולב זיא סע ,ךוב ןייז ןופ הרוש

 ! ןמָא ,טָאנ רימ טפלעה יוזא ,ךוב יו

 א ןיא רע .ננידצלא ןיא טסילאיצעּפס א זיא שאוחי

 רעיירטטענ א ,טסיצראה רענייפ יא ,רעקנעד רעניטכיט
 "ניישנוז רעגעבענרעביא ןא ,רערעה רעניסיילפ א ,רעהעז

 -צלא סָאד טלעטשעצ'מ יוזא יו טפייוו רע ןוא ,רעקנירט

 -- לעיפיוזא ןוא לעיּפיזא ?עטעלב .טרָא ןא ףיוא גניד

 ,ננטכאבָאאב ?לעסינ א ךיז טסאפ -- רע טסייוו

 יוזא ןוא יזא ףד טציא !ניטראֿפ ,טימרעד סיוארעה
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 עכילטע ןעפיילשניירא טסאּפעג ךיז ןעטלָאװ ָאד ,אש --
 ,ןעפילשעגניירא ןיוש .גיטראפ .רענייטשלעדעדןעמזירָאפנ
 הערד א -- םזיריל לעסיב א ! אהא ? ךָאנ סָאװ --- טציא

 -- ןוא "קיריל , טפירשפיוא רעד טימ ןארק"המשנ םעד

 טאלנ טציא .,ןייר טאראק 14 .םזיריל םימ טציילפ עס

 טרימשאב טעפ ןוא .ןעלעיּפשטרָאװ ,רעטרעווכיילג יוזא

 -ָאט ןוא ,קאז-עזייר ןייז ןיא טגיל סָאװ טשיורב סָאד זיא

 לָאמא ךָאנ עקאט -- ןוא ,ןיישנענוז טימ טרעטוּפאב-לעּפ
 ,ןיישנענוז טימ טניישאב קיד ,8 רעמונ לעטעלב ףיוא ---
 -פעקניפנייפ טפָא ,רעטעלב ךָאנ רעטעלב ןעהעג ױזַא
 ןהֶא ןוא רבדמ רעד ןּופ דמאז עגיגָאטיײב סָאד יװ גיד
 ןוא ןעמוקנָא טעװ דניוו-םערוטש רעד זא,; רהאפעג רעד
 ס'שאוהי ןיא .ןעכאמ נידעבעל רענרעק דמאז עטיוט יד

 זא ,טייקנילגעמ ןייק ָאטשינ ?לכב ןיא גנוביירשאבעזייר
 -ראפ ןוא טכאמראּפ זיא סע ,דניוו א ןעהעווניירא לָאז'ס
 -יוו ןוא המכח ,הרות ןופ ןעלניר ןעביז יד ףיוא טלעניר
 ןייז |ע ביר ׁש א ב רָאנ טשינ טָאה שאוהי ,טפאשנעפ
 רעד ןופ ָאטָאמ יד זיא'ס יו -- םָאה רע רָאנ ,עזייר
 גניױצלא ןעבירשאב -- "סייט , רעגילייווגנאל-טסכעה
 ןעגנוזאב טָאה רע .ןערעוו וצ ןעבירשאב גיסאּפ זיא סָאו
 טימ טשינ .ןערעוו וצ ןעגנוזאב טרעוו זיא סָאװ גנידצלא
 -וצ רע ןיא ןעלהיפעגרעטאלפ טימ טשינ ,םרוטש-ץראה

 ןיא אניטסעלאּפ ֹוצ עבעיל ןייז .םייברא ןייז וצ ןעגנאגעג
 ןעמ סָאװ עבעיל עדנערהעצראפ עניהורנוא יד טשינ
 -צעזעו א וצ עבעיל יד זיא סע .רעטבעילעג א וצ טלהיפ
 ,עשיראטינאסיטסכעה עניחור א זיא סע .בייוו ךיל
 -ַאטלוזער ףיוא קוקסיוא ןא טימ --- עבעיל עגיסעמקעווצ
 -ופמאב-ךיש-קעטש ןימ א זיא טייקטלעגילפאב ןייז .ןעט
 סָאה ךייו ןוא טירט יד גנירג טכאמ סָאװ ,שייקטלענ
 עס ןּוא דלעפ ןיא סיורַא ךיז טהענ גיוא סָאד .טימעג
 סע ןא --- רעיוא'ס ןוא ,{ ע צ כ ע ם י ? ב עיינ טהעז
 .תודס עס יי ה סע טרעה --- ןוט ּוצ סָאװ טשינ טָאה
 יד יוז -- 191 רעפונ ?עטעלב ףיוא -- ,טרעה עס ןוא
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 סיורג טימ טעשטשיווסענרעדנאנאפ ךיז ןעבָאה ?ענייפ
 "טרָאװ שאוהי רעבעיל רעזנוא טרעוו ןוא .ט ע פ ס י א
 טמוק עס ןוא ןייא טשינ םהיא ךיז טיג ,שירעפעשאב

 -ע ד נוז ר עד נ אנ א פ :107 ?לעטעלב ףיוא ,סיורא

 .םס רער
 נג יי *

 רעשזאיַאו רענייפ א ,רעדנעזייר רעטוג א זיא שאוהי

 טרהָאפ שאוהי .טרָאװ ןופ ןיז ןעשינאקירעמַא ןיא ---

 רעניטסייג ןופ רעבָא ןעשינעהעשעג ןופ םי ןעכיוה ן'פיוא

 ךיא -- ןע'םי ענייז .טשינ רע טסייוו טייהקנארקעעז

 רעבָא .עליטש ןענעז --- קינלַאר .י ןופ עטאטיצ א גנערב
 רעטייו ? טייוו ןעפיש ענייז ןעהענ -- ? 2םיש ענייז

 עכילקנאדעג יד טרעדָאפ סע יוװ רעטייוו ? ףראד ןעמ יו

 עשיטעַאּפטיױרכױה ןופ גנאפ רעד ןוא יירעכוז-לערעּפ

 ? ןעלערק
 ןָארטאמ רעטונג א ןוא ,עליטש ןענעז ןע'םי ענייז

 ,לעפישיּפעלש ךילטימעג ןייז ףיוא רע טרהָאפ ,רע זיא

 ןוא רעסאוו ןיא ןעזָאלענּפָארא טנאה רעטכער רעד טיס

 ךיז ןעמ טניוב לָאמא .טוג זיא -- טניפעג טנאח יד סָאװ

 א גנוננערטשנא סיורנ טימ טכוו ןעמ ןוא רעבירא

 לירעּפילירעּפ ! םיורא םוק ?ירעפ ,לירעּפ .?ערעפדזנאלג

 ייװוצ טיס ניטכיורָאפ שאוהי יז טמענ .סיורא טמוק

 ןופ לבס ם ע נג ר ע ד ? י ג ןיא יז טשאוו ,רעגניפ
 ןייז ןיא ןיירא רהיא טימ רע טהענ ןאד ןוא ,ןיישנענוז

 ליטש ןיא סע ,אש טעניבאק-ןעקנאדעג ןעטאווירּפ

 ירד שאוהי טפיילש ,ןעקנאדענ ןופ ןייטשפיילש ן'פיוא

 -עטילנייר םעד טמוקאב יז טענאוו זיב גנאל יוזא לירעט

 לעטעלב ףיוא קעווא יז רע טלעטש ןאד ,ץנאלג ןעשיראר

 ף יל ב ע ט ש כ ו ב ןערעוו רעדלעפ יד --- : ןוא 0

 "אב (!רהָאי ייווצ ףיוא יטנאראג א טימ : גנוקרעמנא)
 ןע טייק גיריוו ש יד ןהָא ,ןעמולב טימ טקעד

 .29 לעטעלב ןופ

 ןוא טוג טשינ רימ ןיא .ן'שאוהי טימ ךיא רהָאפ
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 ףיוא טוג ךילנעוועגרעסיוא רימ זיא'ס רָאנ ,טכעלש טשינ
 טלעוו יד .ןפוא ןעשיטנאניג-לאסָאלָאק-טאמאמ-גיזעיר א

 םוטעמוא ,קירוצ ,ןוא ּפָארא זיב ןעביוא ןופ ןהעש זיא
 -ייט םעד טימ ןעסיבראפ ןוא ןיישנענוז ּפוז א .ןיישנענוז

 זנוא ךיז ט סו? ג ר א פ .קילג לעקיטש ןערע

 ,18 ףד ףיא יװ ,סינ על עוור א פ רעדנַא ןא
 ןעביירשאב רימ ןוא יבדעמ ?תוכ רעד וצ רימ ןעהעג
 רעזנוא ןופ טירט-לעזע רעדעי ךילבעטשכוּב ןוא ךילטקניּפ
 ןעגעװ ?עיּפש-טרָאװ א עקאט ןעכאמ רימ ןוא ,לעזע
 ןעסיוא רימ ןענעז טימרעד סָאװ .ןעלזע עניד'לארשי ץדא

 .עריטאס רעניטפיג טימ ןוט וצ סיב ןעפראש א ןעצימיא
 ןע צ לע מ ש ן ע ? גי ט יװ םעדכָאנ) רימ ןעמוק

 -טולש ם'ניא ןע צ 7 ע טש ןעלַאפ ס ע ןוא

 -ילייה רעד וצ ,(82 ןוא 81 ןעטייז יד ףיוא דעיל

 -עדיא עשילאינַאּפש ַא רימ ןעקרעמאב רנאוו רעג
 ןוא ,שילָאינאּפש ףױא טָאג םעב ןוא טנייוו סָאװ ענ
 רעגָאז-םיליחת עלענַאיסעּפָארּפ ןוא רימ ןעהעז סרעלטעב

 ןייטש ַא טלאפ ףוס ?לכ ףוס ןוא "זנוא ןענָאמרעד סָאװ,
 -טלאפ יר ןופ ןח םעד בעילוצ ,דנאוו רענילייה רעד ןופ
 .ןעזורעפ-ןייטש-א

 ןערעגרע גיהור .רימ ןעהעז גיהור .רימ ןערהָאפ גיהור
 א ךיז ןעבינג רימ סָאװ לָאמ ןעדעי ךָאנ ןוא ךיז רימ

 א ףיוא ןענעװּפָא ךיז רימ ןעהעג ,רענרע ןא עקשטיפאק
 -עג ןיא ןעמוקענּפָא זנוא זיא סע לעיפיוו ןהעז ֹוצ ,גָאװ

 ! טָאנ ןיימ ,ךַא .טנוז

 ,טלאק ,רימ ןעקרעמאב גיהור .רימ ןערהָאפ גיהור

 רימ ןעקרעמאב .שיפָאזָאליפ : ןענָאז רימָאל ,שירעקנעד

 ןעגָאלש ,ךֹוב רעזנוא ןיא לעקנוט ןוא לדיק טרעוו סע

 ןוא ,קנאדעג א וצ קנאדעג א ,טרָאװ א וצ טרָאװ א רימ
 -עימרע ,רעווש זיא טייברא יד רעבָא ,רעייפ טרעוו עס
 א טזָאלב ,הרוהי ןופ גרעב עטעקאנ יד ןופ ןוא ,דנעד
 -אזו-ךייוו ןוא ןעמיראוו טימ טּפאזעגנָא זיא סָאװ טניוו
 ןוא רעלענש ןוא לענש רימ ןערהָאפ .םזימיסעּפ םענעל
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 םענרענייטש ןימ א וצ ןעמופ רימ ןוא לענש ר ח ע ו
 יד טנייש רעדיוו -- ןוא "זנוא טנַאֿפרעד סָאװ , טָאלש

 ןעדעי רימ ןערחיפ רעדיוו ןוא ,ןוז ענעדלָאנניגיטפכעה

 רעד וצ הלּכ א יו גנאזעג טימ סיורא-ןוא:ןיירא ?לעטיּפאק

 -האמ רענהעשנייפ וצ ךיז ריִמ ןענָאלשרעד לָאמא .הּפוח

 רעטנעכייצעגליואוו רעד יו ,טייקליטש-רעטיצ וצ ,יירענ

 :164-8 רעטעלב יד ףיוא הדוהייירה יד ןופ טעולימ

 -ייב) ןעגנורּפשעגפיוא רעייפ סָאד זיא עלייוו עלא,

 -עג ךיז ןעבָאה ןעמאלפ עטיור יד ןעגעקטנא ןוא (טכאנ

 ןיא גידנעציז ןעטלאטשעג עטלעטנאמאב-זיול טצראווש

 גידנעשימ ןעיורפ עטעשטרָאקעגנעמאזוצ ןוא ,זיירק א

 "וא .ּפעט עלעקנוט עסיורג ןיא טנעה עראד עגנאל טימ

 ןעטכָאלפעג ךיור רעטכידעג א ךיז טָאה ןעמעלא ייז רעב

 טָאה טייקטיה יד זא .ןעטלאטשעג עניד'הנושמ ןיא

 רעטניה ןעזיוואב ךיז ןעבָאה ,טרעקאלמעגפיוא רעקראטש

 עטקערטשעגסיױא טימ ןעלמעק ןעטלעצענ עצראווש יד

 ןופ ּפָאק רעטציּפשראפ רעד טרָאד ןוא ָאד ןוא ,רעזלעה

 | ."דנוה-ךוטסאּפ א

 תורוש עניזָאד יד ןוא .טנעכייצענסיוא זיא סָאד

 ן|ע ב ע - ט אווי ר 9 א ,ןעגָאז וצ יוזא ,ןערהיפ

 -נָא-שלאפ יד ןופ ןעבעל עכילטנעפע סָאד טשינ זיא סע

 ,דעיל-וצ-דעיל ןופ םורא ןעהעג סָאװ ,רעטרעוו עטבראפעג

 זנוא ןופ קעווא רימ ןערהָאפ רעטעּפש עלייוו א רעבָא

 -יירשיךוב א ןערעוו רימ .קירוצ ןוא טסבלעז-ךיז -- זיב

 ע ט צ ע ל עטמהיראב יד סיוא ןעצונ רימ ןוא .רעב

 יזא ןעכאמ וצ ךוב סָאד ידכ ,ט יי ה נע נע 5 עג

 ,רימ ןעליו .ךילנעמ יװ גיד'כעלסיבדוצדננידצלאדןופ

 טנייפ ןעבָאה רימ זא ,םזירָאפא ןא ןעקירדסיוא ,?שמ7

 רימ ןעגָאז--לעמוט ַא ןָא ןעכַאמ סָאװ עניוזא טרפב ,םירג

 רעזעל עבעיל ןייא ךיז טרעה ,יתובר אנ ועמש :טשינ

 ןא ןעלהעצרעד ָאד ךייא ןעהעג רימ ,ןענירעזעל ןוא

 :שרעדנא רימ ןעוט .ךאפנייא וצ זיא סָאד .ןיינ .םזירָאפא

 א ןעגעוו ,עזנעסיוו ,עטכישעג עצנאג א ןעלהעצרעד רימ
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 } שא 82

 א ףיוא ןעוועג רינמ םהיא טָאה'מ סָאװ קָאלג רעטסיולק

 רימ ןוא גנידצלא ראפ לעקע?ג שידיא ןימ

 טניז זא --- גיסעגכאנ רהעז טש'רמולכ -- סיוא ןעוהיפ

 ןופ ןיא קָאלג רעד ןזא ,ןערָאװעג רָאװעג ןענעז רימ

 .ןעגָארקעג טנייפ םחיא רימ ןעבָאה ,גנומאטשּפִא רעש'יוג

 ;סע טמוק טציא ! רעניימ ןהוז ,גנוטכא ביג -- ?5ייוװ

 סָאװ עכלעזא סרעדנוזאב ,םירג טנייפ בָאה ךיא לייוו,
 ."ןעגנילק

 רעװ ,ר ע ה י ר 8 רשמא רעדָא -- רעטעּפש

 -ובא עינַאלָאק רעד ןיא רימ ןעמוק -- ?סע טקנעדענ
 ןופ ןעציּפש יד רעביא עזייר רעננאל א ךָאנ ,אשוש

 רעד ןיא ,טרָאד ןוא ,ןעטָאדקענא עטרערדעגניוה יילרעלא
 ,,הו .ז .א '"ןנוא טנַאמרעד סָאװ , ,רעיומ רעניטכארּפ

 -סיוא ןעוועג ןיא ןורש לָאט רעצנַאנ רעד ,, :רימ ןעהעז

 ןיא ןעגיוא ערעזנוא ראפ ,124 טייז ףיוא ,"טיירּפשעג
 ןוא ,ןורקע עינָאלַאק יד זיא טָא ,ןערילָאק עטנוב יילרעלא

 .ןויצל-ןושאר זיא רעטייוו ךָאנ ןוא תובוחר זיא טרָאד
 -סָאב ןיא רעטייוו ךָאנ : ננוקרעמאב ענענייא רעזנוא

 זיא --- רעטייוו ךָאנ .סילָאּפאענימ זיא רעטייוו ךָאנ ,ןָאט

 ! טייוו-ךילקערש ר ַא נ

 נידמאזלאב ןעוועג זיא טפול יד , : שאוחי רעדיוו ןֹוא
 ,רעטפנאז ,טפנאז) עטפנאז א טפאשדנאל יד .רָאלק ןוא

 עדנעניהוראב ןוא (דראטסָאמ ,ט פ ע נ ע ז ,רעניטפנעז
 ןע כי? יו ש נ א ןעליטש א ראפ טסאפענוצ יװ ןוא
 | .ןעבעל

 סָאד ןעבעל א ראפ סָאװ .ןעבעל ך יל יו ש נ א
 | טגָאזעג סנייטש'מ ,ןייז ןיוש ןָאק

* 4: 4 

 ןוא .,רע'קירוצ ןוא קירוצ ןוא ןיחא ,ןערהָאּפ רימ

 ןעטכַאבָאַאב ריס .טשינ ןענייווש רימ ןוא .קירוצ ר ח ע ז
 .רהיא טרעה ,טושּפ ןערעוו רימ .תוחכ ערעזנוא עלא טימ

 .גידנעטכַאבָאַאב טרעטַאמראפ

 ייב זא ,ריפאק א רענייא סעּפע זנוא טלהעצרעד
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  =עטונעדלא ןיא ,טייוו- טיוו טרָאד ץענדע ,םהיא
 ןופ דנאל סָאד, לארשייץרא ןעמ טפור ,דנאלירהָאי
 סָאד, :?עטיּפאק א רימ ןעבָאה ךיילג זיא ,"טמָאלאש
 -ט ס נע יח ןופ תו ר צ ."טמָאלאש ןופ דנאל

 -- ם ע ד ע פט - | וז .לעטיּפאק א -- ךע ?' דייפ

 .רעכינ ,ונ .תבש דלאב ןיוש ןיא טע !! ןיירא-ףוב ןיא

 !טעּפש טרעוו סע .ךיז טרהיר

 "קירוצ , .לעטיּפאק א -- טאאטשנעדוי ס'לעצרעה
 ,.לעטיפאק א- תונשומה תודחאתר ,לעטיּפאק א --

 נָא -- 192 לעטייז ףיוא יו ,זנוא ייב זיא סע :ץירוק

 -אב ,ןעמולב-ךעקנאדעג טימ ט עי ? אוו ע גנ ָא

 -עפ-ןוא-ץלאז ,ןעצירּפשרעדעפ ,ןעמזירָאפא ,ןעננוטכאבַא

 .ארעטעצטע  ,גָאטדוצ-נַאט-ןופ ,סעיינ עטמארנעגנ ,רעפ

 ןעדער :ןעלעיּפשטרַאװו ןוא ךעלטרעווכיילג ןענעוו

 ןא ,ןערעהוצנָא רימ ןעבינ ,רעמיוב-ליואנעציר ןענעוו רימ

 ןערָאװעג ן י ו ? ?ייוורעד ןיוש זיא תיבה לעב רעד

 עמוס רעשביה א ןופ ("ז י ו 77 ןעכָארטשעגרעטנוא)
 א ןיא דנאלנעדיא זא ,םעד ןענעו רימ ןעדער .דלענ

 - י ט יד אקוד זא רעטנוא רימ ןעכיירטש ,דנאל רעייט

 שנעמ ןעסיועג א טָאה דנ א? ןופ טייק רע

 ,ןעצעזאב וצ טרָאד ךיז ,טומ םעד ןעגָאלשענּפָא קראטש

 .שיווטיל-ףיט ףיוא ריס "| ע וו ע ט א צ, 92 ףד ףיוא

 סָאװ ,ןעשנעמ עטוג ךיז ןעניפענ , 10 רעמונ לעטעלב ףיוא

 -- רעטעּפש ."זירּפ ןיא ןייר א ןע ניי סט ש

 -- ? סע טקנעדענג רעו ,ר ע ה י ר פ  ושפא רעדָא

 ןעטרעטיילעג ןופ ץילבסיורא רענייפ תמא ןא טמוק
 -ןעפאוו רע'נמית םעד ןופ גנוביירשאב יד זיא סע ,רָאמוה

 יד סָאװ ןוא ,ןעטייברא וצ ח"ב ךיז טליופ סָאו דעימש

 יד ןעכוז וצ ףיוא קעווא ה"ב םהיא טהענ טייצ עצנאנ

 טימ רענניפ א ּפִא ח"ב ךיז טסיש רעכלעוו ןוא ,נייצענ

 .ןעטכירראפ וצ ןעבענעג ח"ב םהיא טָאה'מ סָאװ סקיב א

 יילרעלא רעדיוו ןוא ,דנאלכאלפ שירארעטיל רעדיוו ןוא

 ,ןערעו וצ ןעבכירשאנ טרעוו ןענעז סָאװ ,ןעגנוביירשאב
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 ןערעװ וצ טקנעדעג טרעו ןענעז סָאװ ןעקנאדעג ןוא

 טנענילעטניא טסכעה זיא סע ןוא .ָאדָאדזָא-טָא טקנוּפ

 -אט א טימ ,רָאטסאּפ רעדנעזייר השעמ -- ןעבירשעג

 -םוק-קילארשי-םוק-םוק םעד טימ לופ ןיא סע .לעכיבעג

 ,רעגידעבעל -- םעטָא טלהעפ סע רָאנ .סָאטאּפ םייחא

 סע  .םעטָא-רעדנעטפודדןעמולב-טימ - טשינ ,רעטנוזעג

 -נעזרעּפ רעד ,שאוהי -- טלהעפ סע .ןערעלהעפ ןעלהעפ

 ,רעהיור רעד ,רענייפ רעד ,רעזעב רעד ,רעטוג רעד ,רעכיל

 -ייפראפ ןוא טלעדנאמראפדץנאנ-טשינ רעכילשנעמ רעד

 .שאוהי רעטנעג

 ,ס ק נג ָא ר ב יד ןופ שאוהי רעד טלהעפ סע

 { ןערעה עניימ
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 ןעזייר םהרבא

 "-וא רער יו זיא ןע'ןעזייר וצ ן'שאוהי ןופ . . ;

 טהילב סָאװ ,ןעטרָאנזַאלנ ןעכייר א ןופ גנַאגרעב
 ןעטרָאנ ןעכילריטאנ א וצ ,רעטניוו ייס ןוא רעמוז ייס
 ףיוא טענַאיװ ןוא טהילב ןוא ןעסיורד ןיא טגיל סאוו
 רעד ןופ גנַאגרעביא רעד זיא סע ,טהעטש טלעוו יד סָאװ

 רעניימענלַא ס'טָאג וצ ,טפול-ןעטראנ-זאלג רעכילטסניק
 טימ ןוא גנאנרעטנוא-טלעוו טימ לופ זיא סָאװ ,טפול
 א ןופ ךיז ןעהיצרעביא סָאד יו :ןיא סע .גנילהירפ
 -ןעלעה-ןעטימ-ןיא-שדוק-תבש זיא גָאט רעדעי ואוו ,דנאל

 רענייז ןוא גאטנאמ זיא גאטנאמ וואו דנאל א וצ ,גָאט
 רעישרעטנוא רעד יו זיא סע .ןעביז רענייז זיא ןעביז
 א ןופ טערטראּפ ןעראברעדנואו טסכעה א  ןעשיווצ
 ןייזדנַאלב ע ג י ר ע ב ע ? סָאד זיב לעדיימ דנאלב
 ןעשיווצ קוליח רעד יו זיא סע .רענירהעינהעצכא ןא ןופ
 טימ ,טסערּפעג ףייטש זיא סָאװ דמעה רעגיטנעס-98 ןא
 סָאװ ,ףָאטשנעדיײיז ןופ דמעה א זיב ,ןעכיוא ןופ ץנאלג א
 .ןעזָאלענּפָא ןוא טשטיינקוצ-שי'דיגנ זיא

 =ענּפָא ןיא רעדעיל ס'ןעזייר ןופ דנאב רעטשרע רעד
 ןייז לָאז ךוב עגיזָאד סָאד ןעוו .טמעקרַאפ טשינ ,ןעזָאל
 "ורב) טייהנהעש עסיורג א ןעוועג סע טלָאװ ,לעדיימ א
 ןופ ןעלדָאנ-רָאה יד ןערילראפ ןיא טלַאה סָאװ ,(טענ
 רָאנ ,סנעדלָאג א טַאהעג יז טלָאװ ץרַאה א ןוא ,ּפָאק
 .עגיצנַאלג ןייק טשינ ןעוועג רהיא ייב טלאוו לעגענ יד
 ,קילג ןופ טדערענ יז טלָאװ טייחנעגעלעג רעדעי ייב
 (!לעדיימ שיווטיל א) ענולק א רהעז ןעוועג טלאוו יז ןוא
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 "סגנופורטיוא עסַאמ א טימ טצונאב ךיז טלאוו יז ןוא

 טיפ ךיז טלאוו יז רעדייא לָאּפ סעדעי ןוא ,(קיטש ?)
 ןיא ואוו ,ךַא ,ךַא : טגָאזעג יז טלָאװ ,טנעגעזעג ךייא

 רעד ,ָא .(27 לעטעלב) !דניס ענעדלָאג סָאד עינעה ןיימ

 "עג (טדָאטש יר) יז ,ךא ,(34) גראק ןוא ץרוק יו ,געוו
 עטנַאקַאב געטרעמוז ענהעש ,ךא ,(40) ןטש םער טרעה
 ךיא ,ךא (59) !טהילב ,עניימ ןעגנונעפָאה ,ָא ,(45)
 .ןעבעל'ס ןעמענ ךימ הענ ךיא ,ךא ...! הנותח א ףיוא העג

 .!לעשנייװ-ץימרַאקש א ןעפיוק ךימ העג ךיא ,ךַא
 לָאמטפָא .רעטכיד רענידנעיירשידא ןַא זיא ןעזייר

 -"לכש וצ ?לעסיבא ,ךיוה וצ לעסיבא יירשעגידַא ןייז זיא

 זיא םוטעמוא רעבָא ,גיד'יכנא-הז-חמל וצ לעסיבא ,גיד
 טרעהרעד רהיא זא ןוא ,ךילשנעמ-ףיט יירשעגידא ןייז

 ר ע סָאװ ,טונ !ךא : רהיא טנָאז ,יירשעג ןעניזָאדמעד

 ןיב ךיא .ןעצכערק וצ טשינ טסאּפ ןיילא רימ ! טצכערק

 -טיורא רימ ראפ ןעזייר ?אז ,ונ .שנעמ רענרעדָאמ ַא

 רעננירג רימ טעוװו ,"ךא ,, ןעשידיא-ףיט ןיימ ןעצכערק

 ןעביירש ןענעק רימ לעװ ךיא ןוא ,ץרַאה ן'פיוא ןערעוו
 ןעגעוו רעדעיל ענרעדָאמ עגיימ

 ,סעווא טחעג רע --- רעצימע .,

 ,יוזא ןא ךימ טסוק רע ןוא

 ...ןיא רע רעוו טשינ סייוו ךיא ןוא

 ..טחענ רע ואוו טשינ סייוו ךיא ןוא

 ןופ ןיא סע .ןע'ןעזייר ןופ טשינ זיא עטאטיצ יד

 -רעטסומ א ןיא סע .גנוטכיר ענרעדָאמ ס'נַאמנעדעי

 .םזילאנמיס סָאד זיא ליוו ןעמ זא .טפאשננוי ןופ דעיל

 -עצ טפור ןעמ ןוא ןייא ךיז טרַאּפש ןעמ זא ןוא ! םזיל

 -אב ןעמ ןאק ,ןעינעשז ןופ גנולמאזראפנעסַאמ א ףיונ

 ם'נופ דעיל עטסעב סָאד זיא עדנענלָאפ סָאד זַא ןעסילש

 : דנעזױטרהָאי ןעניטנייה

 ,ןעמאלפ ןענייז ןעמארד עניימ
 .יירפ ןוא קנארפ ןעמאלפ
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 ,ןעמַאלפ-ןעמַארד יד קנַארפ ןעקנַאלב

 ,ןעמאמ א ןופ ןעגיוא יד יו
 -- ןעמַאלפ ןעניוא-עמַאמ יד ןעוו
 ...ןענַאעקַא םימי יד ףיוא

 ,ןענאראפ זיא הישיטניוו א ואוו
 ןיא ףיש טניוו א ואוו
 ראפ

 ,ןענַא
 "ַאש טימ ,רעטכיד רענרעדָאמ ןייק טשינ ןיא ןעזייר

 טשינ טוט ןעזייר .?אנרושזעדַאמ ןעטצעל ן'טיול ןעגנופ

 ידכ ,לעטיה יינ א ךָאו עלא רעדניק עניטסייג ענייז ןָא

 וא ןעניימ לָאז ןעמ ןוא ןענעקרעד טשינ ייז לאז ןעמ

 ןעוייר .שנעמ רערַאבטכורפ א זיא רערעייז עטַאט רעד
 ןעלטיה עיינ טאטשנא .רעטכיד רעניד ' ח כ ב א זיא
 (ענני לייט א ןעוט סע יוװ) ןערוזירפ עיינ טאטשנא
 ךיז ןופ טשינ טלעבארג ןעזייר .רעדניק עיינ רע טפאש

 טסייררע 7 ע גע נ יד טימ קנַאדענ ןעדעי סיורא

 "עג עניטסיינ ענייז ,ןעננַאװצ טימ ןעגנומיטש ענייז טשינ
 -וראד ,גנוסיגראפטולב ןהא ןוא גנירג ןא ןעמוק ןעטרוב

 יוזא ןעגנופַאש ענייז לאז רע זא ,טשינ רהיא טהעז רעב |

 רעניראד .רעטכיד ערעדנא יו ןעלכעפ-ןוא-ןעלכעק

 ,לאוק א טאטשנא, : יו ןעטיײקגיטַאלג-טשינ עבלעזא
 סע טָאװ -- (10 לעטעלב) ןיטש א ט ס ניי פ ע ג
 | ... ןייטש א וטסניפעג ,, ןייז זומ

 טנעקעג ןעזייר טָאה טייברא ל?עסיב ןיילק א טימ
 ַא טסכוז וד , : ןעזעל ךיז לאז סע ,חרוש יד ןעיוברעביא
 רע טָאה ראפראד ןוא ."ןייטש א טסניפעג --- לאווק

 יַאו"ָאט רעד יו ,ןעטייקגיטכיזרָאפ-טשינ עניוזא ךיוא
 לעטעלב ףיוא ,"רעלדנעה רעד , רעיל ןייז ףיוא טנאיר
 ; גנוטיילגאב-לעדיפ טימ ,טנאז רע ואוו ,4

 טעּפש ןוא גיטעמוא ןוא ליטש ,

 יָל טדערוצ ךיז ' ט ס ַא הח סָאװ ס'ניימ ץרַאה
 : ןעגניז ךיז טליוו םעדכָאנ ךיילג סָאװ
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 ?טעב עטלא ןא טשינ רהיא טָאה ,
 ,ךיש עטְלַא ,ןעזיוה עטלַא

 ,ךיא ?עדנַאה ,סעלַא ,סעלא
 "! לעדנַאה ! לעדנַאה

 -יבא "'טסָאה סאוו, רעד זיא -- םעד ץוח א סָאװ ןוא
 -ָאז וצ ןעוועג טלאוו רעסעב ןוא .רעניסיפרעווש א לעס
 "? טרערוצ ךיז וטסָאה סָאװ ,זרַאה , : ןעז

 זיא ןעזייר זא ,םזיראפא ן'פיוא זנוא טגנערב סָאד

 טרייל קלאפ עשטייד סָאד .קלאפ ןעשטייד םוצ ןעכילגעג

 ןופ ךיוא טדייל ןעזייר םהרבא ןוא ,{ע ש טיי ד ןופ

 רעדנעגלאפ רעד רעביראד ןוא ...ןע'ןעזייר םהרבא ---

 : "םי ן'פיוא, דעיל טנעכייצענסיוא ןייז ןיא ,זרעפ

 ךיד טגָאי עשז-סָאװ ,ךיד טביירט עשז-סאוו,
 ?רעטייו ןא טייוו ץלא טלעוו רעד ןיא

 ,ןעלמיה עטיירב ,עיינ ץלא טסכוז

 "? רעטייה סע זיא ןעטרָאד זא ,טסניימ
 .("ןל עמשמ אק חמ, ןופ ןוגינ ן'טימ}

 ןעזייר טָאה "רעטייו וא 0 י י ו ו, םאטשנא
 -נא ןוא .רעטייוו ,רעטייוו , ןעגָאז טנעקעג ?יואוו רהעז

 "רעטיירפעי , ןעגָאז טנעקעג רע טָאה "רעטייה , טאטש
 עשטייר טעמכ ןענעז עדייב ."רערחיפסגוצ , רעדָא

 םארג רעטוג אזא טקנוּפ זיא עטשרע סָאד ןוא ,רעטרעוו
 , ."רעטייה , יו

 -טנייפ א ?לכב זיא רעטרעוו וצ גנולעטש ס'ןעזייר

 "רעוו ענידלושנוא ןעצישאב וצ ןייאראפ , רעד .עכיל

 ,טמענ ןעזייר .ןוט סעּפע ןעהעז טפראדאב טָאה "רעט

 "זיהואוו יו םטראוו גידלושנוא-ןואץרוק אזא ,לשמק
 א ךיוא טָאה ןעזייר ..."ןיה'ו, א ןופרעד טכאמ ןוא

 יו רעטרעוו עכילנינעקרעזייק עניוזא וצ טייקכאווש
 -ולב , רע ליוװ ,84 טָאלב ףיוא ןוא ,"עלעעז, ,"ןענעגעז,

 ."ןעריּפש ןעטפודנעמ

 רעלענַאיסעּפָארּפ ןייק טשינ ,טָאנ ןעקנַאד ,זיא ןעזייר
 טבעל רע .ט ב ע ? רע .טשינ טרעקנעד רע .רעקנעד

32 



 ןיא ךיז טבורּפ ןוא ,קנאדעג-טלעוו ןעסיורג םעד ן י א

 םעד ןיא ןיז א ןעניפענ טבורּפ .ןעריטנעירָא וצ םהיא

 "רעדלעפ עליוה ףיוא טלַאּפ רעכלעוו ,קעכיימש-טסברעה,
 -ךָאנ רעד ןופ טייקכילצונ יד ןחעטשראפ טבורּפ ,(18)

 : זיורנעט

 ןעסיוועג סָאד טנאלּפ ןעסיירּפא ךיד,
 ",ךָאש א זיא דנַאה ןיא ןעמהענ ךיד

 : עבעיל ןעגעוו ןוא

 ,עבעיל זיא סָאד רונ ,ךא
 ! ךוז -- יז ךוז גיבייא

 ןעבירשאב טרעוו סע יו

 ..ךוב ןעטלא ןא ןיא |

 טגילייװננאלעג א ןופ טייקרעווש יד לָאמַא ךָאנ ןוא

 : ץראה שיטעטשסיורג

 .ןיילא ןעבעל וצ ,לעדיימ ,גיטעמוא,

 ,רימ וצ ןעמוק רשפא טסנעק

 ,ןיילק ןיא רעמיצ ןיימ ,םערא זיא רעמיצ ןיימ

 ,ריט ערעדנוזאב א טָאה

 ,ריט ערעדנוזאב א טָאה

 "! רהיא ןיא טשינ טּפאלק ,יוא ,רענייק רונ

 ןוא !קיזומ לעיפיו !טייקנהעש עלעדייא לעפייוו

 טרָאד רעבָא .ט יי ק כי? ק נ א ד ע ג ענייפ לעיפיוו

 ,רייהרעטזעלענפיוא ןעקנארעג יד טינ רערעדנא ןא ואוו

 ,פהיפעג ענייר סָאד -- טַארַאּפערּפ םעד ןעזייר טיג

 ךרוד ןערעוו טרהיפעצ טשרע זומ סָאװ גנומיטש יד רעדָא

 ,סָאד ןערעוו וצ ידכ ,רעסַאוװ-ןעקנאדעג ןערעלוּפָאּפ םעד

 ."עיפָאזָאליפ , טפור רעזעל-ננוטייצ רעד סָאװ

 -ט ע ט ש סי ר ג רעטסערג רעד רשפא זיא ןעזייר

 -לע יד ןעשיווצ :רוטארעטיל רעשידיא רעד ןיא רעל

 ,רעטשרע רעד רשפא ןעזייר זיא רעטכיד עשידיא ערעט

 םעד ןופ ןעסירענּפָא טסעפ ךיז טָאה ןעביירש סעמעוו

 ,ןעפָארטש ןופ ,ןעריזילַארָאמ ןופ רענייטש ןשי'דומלת
 .ן'רוסמ ןופ
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: 

 םימ רעדָא י"שר טימ ןעזעל טשינ ןעמ ףרַאד ןע'נעזייר

 -ַאטנעמַאק-תובשחמ-לעב-םונרת טימ רעדָא םימכח יתפש |

 "עוו טצַאשעגּפא טשינ ןענעק "עגנוי, יד עכלעוו ןהֶא ,ןער

 "ונוא יד ןעגנַאגעגברוד טשינ זיא טנעלַאט ס'ןעזייר ,ןער

 ןעבעגעג טָאה רע ,אברדא .םזיציסַאלק ןופ טעטיזרעוו

 ןיא ןעמונעג יז טָאה רע ,גנוהיצרע ןא עימעדאקא רעד

 ,טסבלעז ךיז וצ ,ןיידא רדח

 ךיז ןופ טגניז רע רָאנ ,ןעבעל ןופ טשינ טגניז ןעזייר = }

 -עג א טימ רעטכיר רעד זיא ןעזייר .סיורא ןעבעל סָאד

 ןופ דניק א זיא רע ,ואוו-ץיגרע םייח א טימ .ןיישטרוב

 - "גיילק יד .גידלעטעטשניילק טשינ רעבָא --- עמַאמעטַאט

 ןעק'מ עכלעו ,"טייקכילרעגריבטלעוו , עגידלעטעטש

 םהיא ןזיא רעטכיד ענרעדָאס יד ןופ ןעלהיפסיורא

 טקנעב .עשיטָאטשסיױרג א זיא המשנ ס'ןעזייר ,דמערפ

 ,טייקנעטַאשראפ רעד ךָאנ ,ליטעטש םעניילק םעד ךָאנ יז

 ;לייװ .קורדסיוא-סנעבעל ןעוויטימירפ םעד ךָאנ
 "...טלעוו רעדנַא ןא ןופ עלא ןעמַאטש רימ,

 -נא טשינ ןיא ןעדליש עשירטקעלע ןופ טלעוו יד

 טשינ זיא עיצאזיליוויצ-ןעגארק-העטש יד ןוא ,ערעז
 | :לייוו .עשיריא ןייק

 ,םישורּפ יד טלעוו ןופ ןענייז רימ,

 .טלעטשאב רעקלעפ יד ייב "געט , ףיוא

 ,ךאווטימ אד ,גאטסניד ָאד ,נאטנאמ ָאד

 "...טלהעפ רָאנ תבש א -- תבש א

 רימ טלעפעג סָאד .ןעזיױּפאק נינעו טָאה ןעזייר

 ,ךיא יו יוזא -- ענזירּפאק ןייז ףראד רעטכיד א ,טשינ

 ןעזייר .רעזעל יד ןערעוו ןעלעפעג טשינ ףראד רע ןוא

 רע ? יי ו ו ראפרער טשינ רבא ,רעזעל יד טלעפעג

 א זיא רע ש ט ַָא כ רונ ,רעטכיד רעסיורג א ןיא

 ע ג י ב יי א ןוא עסיורגנ-תמא סָאד .רעטכיד רעסיורג

 סָאד .ןענַאטשרַאפ ןעטלעז טרעוו גנוטכיד ס'ןעזייר ןיא

 ןערעוו טָאװ רעדעיל-ןעזייר יד .טסיירט לעקיטש א זיא
 עטסעב ענייז טשינ ללבב ןענייז םלוע ם'נופ ןעגנוזעג
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 ענייז .(ןל עמשמ אק חמ, ןופ םהאנסיוא רעד טימ)
 ,רעדעיל ע ט ב ע ? ע ג יד ןענייז רעדעיל עטסעב

 .װ .ז .א ןעדַאלַאב יד טשינ -- עטעטכירעג יד טשינ
 -ראפ יוזא זיא המשנ ןייז .ןעטכיד טשינ ףראד ןעזייר

 רונ ףראד רע זא ,ןענָאיצַאמע ןיא ךייר יוזא ןוא לוּפנעב

 רעדעיל עטסעב ענייז ןענעז ןעביראד .טסבלעז ךיז ןעבעג

 "ייא ןופ ,טפאשקנעב ןופ רעדעיל יד ,רעדעיל עשיריל יד

 .עיצַאנגיזער רעליטש ןופ ,טעטעיּפ ןופ ,תונמחר ןעגיב

 ןעו ;"גָאטױעלױּפ , ןיא ןעזייר טביירש רעביראד ןוא
 : תובדניהמחלמ ןעלמאז םוא ןהענ רעטכעט עשיליופ

 ,ןערהעל עלא ןעסענראפ בָאה ךיא

 ; רימ ןיא ,ייז ןיא טצנאלפענ טָאה'מ סָאװ
 ,ךעלזייה-תוברוח זיולב ןהעזענ בָאה ךיא

 ..רהיט םייב עטרעױּפ עמירַא ןא

 ןעזייר .תונמחר ןופ ךאלמ םעד טשינ טלעיּפש ןעזייר

 ןענעז ןעקנעב ןוא טפַאשבעיל ,תונמחר .טשינ טריזָאּפ

 -ויקמורק יד טהעז ןעזייר .ןעטנעמיטנעס עטספיט ענייז

 ןופ טשינ רענייק יו ,ד א ר ג יוזא ןעבעל ןופ ןעט

 ,רע --- ,גידלעקניוו ןוא םורק גנידצלא ןהעז רימ .זנוא

 לעצרָאװ ןופ ןוא ?לַאנָאיצַאר גנידצלא טהעז ,ןעזייר
 :רעדניק יד וצ רע טגָאז ,סיורא

 .ךעלעברעש רָאנ רע טָאה ,דלענ טאטשנא

 ? ןערַא ,רעדניק ,ךייא לאז עשזיסָאװ

 ,ךעלעברעק יד דלעג עטכע יד טימ

 ..ןערַאנ עסיורג רָאנ ךיז ןעליּפש
 :11 טָאלב ףיוא רעדָא

 ,ןעזעוועג לעכייט סָאד זיא ןיילק יוװ
 ,ןעגנאגעג ךיז געוװ ןייז גיהור ןוא

 ןערהענאב ןייק טַאהעג לאמנייק

 ..ןעננאלרעד סוניקא םעד ,םי םעד

 רעד ןיא ,טּפיוהרעד ,ןענייז ןערעלחעפ ס'נעזייר

 .םייקכילכארּפש רעד ןיא ןוא ,זרעפ ןופ עיצקורטסנאק

 : רע טגניז "ןירעביוצ יד , דעיל םענהעש ןיא ,לש85 ,יוזא
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 ןייצ יד טצירק ןוא ,וצ רעּפרעק םוצ טלאפ קַאזָאק דעד,

 -נא ןעוו ,ןעוועג טלאוו רעסעב ."וד טזיב שלאפ יו

 "! וד ,עשלאפ וד , ןייז לָאז "וד טזינ שלאפ יו, טאטש
 ס ע ט ַא נ, יו טראוו אזא רע טָאה 138 טאלב ףיוא

 טכיירגהעד , החמש יד טָאה 142 טָאלב ףיוא ,"ך ו ? פ

 ץלא זיא סָאד רעבָא ."דארנ ןע ט פ ע ס יי ה עד

 ?טסנוקס זיא סָאװ ?נוטכיד זיא סָאװ לייוו .טשינרָאנ

 ףראד'מ יוזא יו ןענָאז סָאד ןאק רעוו ןוא !?עיּפש א

 ןוא ןעזרעפ יד ןעפיילש סאוו וצ ןוא ? ןעלעיּפש ךיז

 ? טייצ ענירביא ןערילראפ

 ןעֶליּפש רעדניק יד ןעד,

 ןוז יד טהענראפ'ס זיב

 ,ןעמָאלש ןעהעג ייז ןוא

 "..,ןופרעד זייב ןייק זיא'ס

 סע ןוא נולק ןענעז סאוו רעכיב ןאראפ ןענעז סע

 .ןערעוו ןעזעלעג נולק ןעזומ סָאװ רעכיב ןאראפ ןענעז

 סיוא ןעקירד ייז ?לייוו ראפרעד ,גולק ןענעז עטשרע יר

 ייז לייוו ,ראפרעד נולק ןענעז ערעדנא יד ,ןעטייהנולק

 ,המכח רעייז ןעטלַאהַאב גולק ,ןענייווש-נולק ןענעק

 ערעדנא יד ,ןענַאטשראפ ןהעש ןערעװו עשרע יד

 רהיא טָאה ןעטשרע םייב .טכַארטרעד ןהעש ןערעוו

 טעוו רהיא ןא ,ךינ רהעז טרהאפ רהיא זא ,?היפעג'ס

 ,להיפענ'ס רהיא טָאה ןעטייווצ םייב .ןעמוקנָא ץיגרע

 -טשינ רעייא זא ,לענש ראברעדנואוו טהעטש רהיא זא

 -יט אזא ,רעטנאסערעטניא אזא זיא טרא-םוצ-ןעמוקנָא

 -על סָאד יוװ ,רענידנעהערד-טסבלעז ךיז-םורא אזא ,רעפ

 .םענייא ןיא עדייב יוװ ,טיוט רעד יו ,ןעב

 ייז ,ןעסלער עטלעּפָאט טימ ןענייז קרעוו ס'נעזייר

 טרהאפ רהיא .טייצ רעבלעז רעד ןיא ןעמוק ןוא ןעהעג

 ,טייקגידנערחהאפטאלנ רעד ןופ האנה טָאה רהיא ןוא

 "ילק-חמשנ םענייפ םעד ןופ ,ּפמעט ןעניִּפעֶמ העד ןוש



 -ַאֹו םעד ןופ טייקכייוו רעניטראסיורג רעד ןופ ,טַאמ
 םעד ןופ ,ןעצניוװָארּפ ענהעש ס'רוטַאנ רעד ןופ ,ןעג

 ךיז ןעליימעצ עכלעוו ,ןענעוורעטנוא עגיצנוק ט'נעבעל
 ךיז ןעמוק ןוא גנעג עשינַאזניז-טשרמולכ יילרעלא ןיא

 .ןהענוצרעדנַאנַאפ רעדיוו ךיז ידכ ,ףיונוצ

 רע .סָאד יו רחעמ ךס א ןוא .ךס א טביירש ןעזייר

 -עכילטע-יוש סָאד ט ב יי ר ש ע צ רע ןוא טביירש

 -נוביירש עניד ץנאג עניטייז ףיוא ענעבירשעגנָא-לָאמ

 ,סונימרעט ןעסיוועג א ייב ףיונוצ ךיז ןעמוק עכלעוו ,ןעג

 -ילשידיא םייב ,טייקניזָאלפליה ןופ םָאטא םעד ייב ---

 -נעמ רעטלעפענקעצ טייוו רעד ייב ,תונמחר ןעפיט ןעכ

 גינעוו ךיוא יוזא יד ךיז ןעלאפוצ ןאד ןוא עבעילנעש

 -נוא ערעהָארג ,ערענעלק ףיוא -- ןעוויטַאמ עשירַאנַאינ

 קירוָׂש קעווא ןעציילפ סאוו ,ןעטנאירָאװ-םָארטש-רעט

 ,ןעמוקעג ןענעז ייז ןענאוו ןופ ,ןיהא-ןיהא

 טרעטַאמרַאפ רע .ןערהָאפ וצ טונ זיא ןע'נעזייר טימ

 יד טימ טשינ טלעגיוא רע .רעטרעוו עבלַאה םימ טשינ

 טהענ רע .חישמ רעשירארעטיל-שלאפ א יװ ,ןעגיוא

 -ַאבמוא רעד וצ ןענעו ענידרענייטשטרַאה ףיוא טשינ

 טרהיפ רע טייקכיוה רענידנעפראוונַא-ארומ רעטנַאק

 ןעניל סע ואוו ,ןעטכַאש ערעטסניפ יד ןיא טשינ ךייא

 סע ןעכלעוו ןופ ,סקאלפ ןעלעקנוט םעד ןופ רענרעק יד

 טשינ זיא רע .ןעבעל רעזנוא ןופ געט יד ןעניּפשעג ןערעוו

 טימ רהיא טהעג .ןעזייר רעזנוא ,רערעטעלק-גראב ןייק
 ןופ טמוק סאוו ,ןענינוראפ סאד טינ רהיא טָאה םהיא

 ,ֿפעיּפשייב םוצ ,יװ --- ןערעוו-טרעטאמראפ ןעניטסייג
 טהעג ןע'נעזייר טימ רהיא טהענ .ןע'נָאסלעגרעב ייב

 ,טסייוו רהיא ,ךילעמַאּפ טשינ ןוא ךינ טשינ רהיא

 רַאפ ןוש טהעג -- ןעזייר רעטונ רעד -- רע זַא

 ביוא ןוא ,ןעמוקנָא ץענרע אמתסמ ןיוש טעוװ רע .ךייא

 לאז ןעזייר ואוו ?ייוו .טשינ ךיוא ךייא טרַא -- טשינ

 ןעזייר לייוו .רעטעװ ןייז טיס רע טמענ ,ןהעג טשינ
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 ַאברעדנואוו ,רענחעש -- } ע ס יו ר ד סיואכרוד זיא

 ןוא סיורא טשינ ןעק ןעמ ןעכלעוו ןיפ ,ןעסיורד ,רער

 ,ןיירא טשינ

 "אק יװ ,ר ע ק ע ד 6 נ ע ןייק טשינ זיא ןעזייר

 ךיז טזָאל רע .,ןָאסידע יוװ ,רעדניפרע ןא רָאנ ,סונמול

 ,ןענַאעקַא םימי יד ףיוא ףישלענעז א טימ קעווא טשינ

 .טלעוו עיינ א ןעניפעג וצ ידכ

 יילרעלא ט'דניפרע ןוא םייחרעד ןיא ךיז ייב טציז רע

 רעטומ, אמעט יד ןייא םהיא ןיא טלאפ .,ןעלַאפנייא

 ןעשיריל רהעז ןוא ןעניטייצ א ןיא ןָא יז רע טוט ,"?חר !

 -יַאה ןוא ענהעש א ןופרעד טרעוו עס -- ןוא טָאדקענַא

 ,אמעט ןייז ךרוד .ךרודא טשינ טכירק ןעזייר ,ךאז עניצ

 ,טייז ר ע ר ע ד נ ַא רעד ךרוד סיורא טשינ טמוק ןוא

 ךרוד ךרוד אמעט יד טהיצ רע .ט ר ח ע ק ר א פ רונ

 יז טריטליפ רע ,ןעליוו ןייז טימ יז טרעטייל רע .,ך י ז

 .ןעשנואוועטצעזרעביא-ןעבעל-ם'ניא-טשינ ענייז ףךרוד

 "ייווצראפ-נולק ןופ שימעג א סיורא טמוק ןופראד ןוא

 ןיא טייקטבעילראפ ענידווע' ןח ןוא ןעטסעשז עטלעפ

 .תונתמ-ןתח ןהֶא וליפא .יוזא-טאלג ,ןעבעל

 ,ןעגעו עיינ ןופ ר ע כ ו ז ןייק טשינ זיא ןעזייר

 רעיינ א ןעגעקטנא םהיא טמוק .רערילראפ א -- רונ

 טרילראפ ןוא ןעסיורד ןיא רעביא םהיא רע טזָאל ,געוו

 ןופ ,ליטס ןייז ןופ טייקנעסיורד רעניזיר רעד ןיא םהיא

 .טייקטנידנעראפ ןייז

 טימ ןוא ןערהָאי ענעי ןופ עיצולָאװער יד ןעמוקענ
 -טיור עיינ יד ןופ טייקשיטאנאפ יד ,טייקמורק יד רהיא
 יו טכאלעג -- ,טכאלעג ןעזייר טָאה ,םידיסח עגינהָאפ
 זא סָאװ ,רעדניפרע ןא יװ ןוא שנעמ רעניטעטשסיורנ א
 יַאנ, עכילשנעמ טראס עיינ ַא ןעדניפרע רע ןאק ?יוו רע

 לאז סָאװ ,טלעקיווראפ רענינעוו ןייז לאז סָאװ ,"רומ
 .רעגיליב ןעטסָאק לצז סָאװ ןוא ןענָארט רעננעל ךיז

 כָאװ רעטכיד רעטסשיכיא רעד רשפא זיא ןעזייר
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 ךיז טקנעש רע ,ןיינ -- 1 י ז טינ ןעזייר .ןעכָאה רימ

 -יצ ,ןעזיירּפ עניליב-טָאּפש ןצ ,טסיזמוא טעמכ ,קעווא

 "ר ַא ם -- לָאבמיס ןופ ענורטפ ענייפ יד םהיא ןיא טרעט

 .גנַאלק ןעניזָאד םעד טפָא רע טשיגָאל ָאיויפ
 רעד זומ .םרָאפ רערעכיז ַא ןיא ,לעמַאר א ןיא סע רע טינג

 סָאד ןערעוו וצ ידכ ,ןעמוקאב גנַאלקכָאנ א טשרע גנַאלק
 רע זומ .ןייז לאז רע טלאוועג טָאה רעטכיד רעד סָאװ

 ס'נעזייר רעבָא .ץנַאטסיד עגיד'רועיש-א-ןהא ןעבָאה
 ס'נעדייז םעד , ,"ןעזייא, יו ,ןעכַאז עשילאבמיטדןייפ
 -נעראפ-ליפדוצ ,טלענירראפ-?יפדוצ ןענעז ,"ןרעטמַאל
 -יטש םעד ראפ טרא ןא ןעזָאל ןעלָאז ייז זא ,טגיד
 -מוא ןעטלעוו יד ןופ טמוק סָאװ ,גנַאלקכַאנ ןעליטש
 ,ענעטסָאמעגסיוא טשינ ןעטלעוו ןופ ,עטנַאקַאב

1 4 4 

 קרעוו עשירארעטיל-ןייפ ענייז ןעזעלעג ךיא בָאה
 -ייוועג רימ ףיוא טעמוא רעפעיט א טָאה .םי גערב םייב
 בָאה .ןעגנולחעצרע ס'נעזייר ןֹוֿפ ןוא םי ם'נופ --- : םעה
 : טגערפעג ןוא ?עמיה ס'טָאג וצ טלעכיימשעגפיורא ךיא
 ,שנעמ א ס'נעזייר טרעװו ,רענייטש א ,זיא סָאװ'

 -ייבמוצ ? ןעבעירשאב םהיא טָאה ןעמ יװ ם ע ד כ ַא ג
 ? יוזא ןוא ,יוזא ןעפָארטעג טָאה סע זא ןוא ,לעיּפש
 ביוחמ ,ןעזייר רעבעיל ןיימ ,ןעד וטזיב ,לעיּפשייבמוצ
 רענעגייא ןייד טימ ןעשנעמ עגירנעהעגליטש ענייד עלא
 ןעמענ עדמערפ טימ ייז ןוא ןוטוצנא חמשנ-רעלטסניק
 ?טע וטספראד סאוו וצ ,לעיּפשייבמוצ 4 ןעפורוצנָא
 ךיז -- רעדעיל ענייד ןיא יו -- טשינ וטסיג סאווראפ
 רונ זיא סע סָאװ ,םרָאפ רעטסניא-ןיילא רעד ןיא ןיילא
 -יי א ןיימ ןופ דער ךיא) וטסייוו טענאוו ןופ 4 ךילנעמ
 זא ,(!טקנוּפדנַאטש ןעכילנעזרעּפ-טסכעה ,ם ע ג ע ג
 ,הֶא ,סאווראפ ןוא ? יוזא ןוא יוזא טסייח דלעה ןייד
 "טסכעה עכלעזא ןהענאב עלא יײז ןעט ס ָאוור א פ
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 -מוצ ? ןעכאז עכילביירשאב-טסכעה ךָאד ,עכילנהעוועג
 -גנַאל יוזא ןעבעל רעייז טשינ זיא סאווראפ ,לעיּפשיײב
 -ניא עטנאסערעטניא-ךיוה ןהא ןוא גילייווננאל ,גילייוו
 ?ס מ ע נ עי יװ ,ס ניי מ ...יװ ןעטנעדיצ

 ,ךילצונ ןוא גיד'נרעק יוזא ןענייז רעכיב; ס'נעזייר
 ןענעז ייז יו ,גיטכירפיוא יוזא ןוא ,ןהעש ןענעז ייז יװ
 .טייקגיבראפ-וויטָאמ טימ ןוא רָאמוח ןעלעדייא טימ לופ
 -טנע-טשינ יד ,ןענעז ןעשנעמ יד -- ןעשנעמ יד רונ
 עכיילג ערעייז ןיא ,ןעשנעמ ענעדנופרע רונ ,עטקעד
 ןעקנעב רעייז ןיא ,טייקכילשנעמ-וצלא רעייז ןיא ,גנעג
 ןיוש סע ייז ןעלעוו ןעוו ! ךא סָאװ קילג לעסיב םעד ךָאנ
 ףיא בָאה ,ךיא נָאז ,ןעשנעמ עגיזָאד יד --- ? ןעסינעג
 ךיא ,דמערפ גונעג טשינ רימ ןעגעז ייז .בעיל רהעז טשינ
 ,ךילנעזרעּפ עלא טעמכ ייז ןעק

 - נו א סָאד ןעדניפרע ןאק רעלטסניק רעד ןעזייר
 רעטסכילנהעוועג רעד ןיא ליפא ,עכיל נהעוועג
 -צץלא טכילנהעוועגראפ רעביירש רעד ןעזייר רעבָא ,ךַאז
 ןוא ןעטימרעדניא ןוא ףוס א ןוא ביוהנא ןא טימ ,גניד
 ! רָאש א ןיא סָאד
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 הפי ףפֹוי

 .שמ'וװערוג .ט ןופ ןעבעגעגסיורַא .רערעול

 ףסײ וצ "רהיפניירא, ןעגיד'ירבע-טראה ןייז ןיא

 יקסניּפ דוד ,רערהיפניירא רעד זנוא טגָאז ,רעדעיל ס'הפי

 - בוי רע זא עבעיל ןופ רקיע רעד טגניז הפי ףסוי זא

 ָאטשינ זיא רעדעיל ענייז ןיא זא ,טפאשנעדייל ןופ טע צ

 - ע ג םעּפע רעדָא םסייק טקוהרעגנָא ןייק

 ,עט ַאווי ק ע צ ַא ק ש ןענעז ייז זא ,סעטלָאוו

 ןא ןוא טָאנ ןופ רע טב? אזע ג אזיא רע זא

 ןע מ ענניי א טעװ הפי ףסוי זא ,טפַאה (יקסניּפ) רע

 .טנעירראפ רע עכלעוו ,רוטארעטיל רעזנוא ןיא עלעטש יד

 טנעידראפ הפי ףסוי עלעטש א ראפ ס ִַא 3 | רעבָא

 רימ .רערהיפניירא רעד טשינ זנוא טנָאז ,"ןעמענוצנייא,

 יד ןעמעננייא ףראד רע זא ,ןֶא זיולב ךיז ןעסיוטש

 ם ע טיל ַאי צ ע 8 ס ןייז סָאװ ,רעטכיד ןופ עלעטש

 "ראפ ןענעוו רע טעטכיד ןעטכיד טסייה סָאר .עבעיל זיא

 זיא סָאד -- עבעיל יד רָאנ ,ךיוא םינינע ערעדנא ענעדיש

 ןייז ,ראטלארביג ןופ ןעזלעפ ןייז ,טייז עקראטש ןייז

 .לַאנַאקדַאמַאנַאּפ

 ןעטימ ןיא ,ָא-ָאד עקַאט ןוא ,ןערעוו טנַאזעג געמ

 -עּפס סָאװ רעטכיד יד בעיל טשינ בָאה ךיא זא ,ןענירד

 יד גנוטכיד רעד ןיא ןייא ןערהיפ סָאװ ,ךיז ןעריזילאיצ

 ןיא טייברא יד ןעלייטנייא ןופ עדָאמ עשינאקירעמא

 זיא גנוטכיד .רעלענש ןהעג לָאז םע ידכ -- ןעיצקעּכ

 ךיז םריזילאיצעּפס רענייא ואוו יירעדיינש ןייק טשינ
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 טריזילאיצעּפס רעדנאגא ןוא ,ךעלּפענק ןעהעננָא היוא
 עלא ףיוא דשח ןיימ בָאה ךיא .לעברא ןעכַאמ ףיוא ךיז
 סָאװ ,רוטארעטיל יד ןעציוװָאליּפאקהאלראפ סָאװ רעטכיד
 ןיב רעדניק ןעגעוו -- רעדעיל רעדניק ןיולב ןעביירש
 ןעגנורעניארע זיו ? ב ןעביירש רעדָא .רהָאי ןהעצרעפ
 טימ ןעדיא ןיולב ןעביירשאב רעדָא ,פארשי ץרא ןופ
 | .ערעדנא ןייק טשינ ןוא דרעב עצראווש

 רעתמא רעד יו טקנופ ,רעטכיד רע'תמא רעד
 ךיוא ןאק רע .טײברַא ?עקיטש ץנַאנ א טכַאמ ,רעדיינש
 ערהיא עלא ,המשנ ס'שנעמ םעד ןופ ןעלייט עלא ןעגניזאב
 רשפא זיא רע .תומולח ערהיא ,ןעפמאק ערהיא ,ןעגנוגער
 - ביד -ןָא ׁש ק ע ס רעד יװ "טנעישיפע , יוזא טשינ
 זיא רע רעבָא ,עכָאלעמלַאב רעלענש אזא טשינ הע
 רעטנידנעעג א זיא רע ,גיסיואכרוד זיא רע ,ךילטנירג
 ךיז וצ ןעפור ןעזָאל טנָאק רהיא ןעמעוו ,רעכאמ רעדעיל
 ןעצנאג א ףיוא סָאמ יד ןעמעג ןעסייה ךיז ןוא םייה א
 ,קָאר-רעביוא ןא זיב ,לעטאווארק א ןופ --- נוצנא-המשנ
 | ,ּפילוט םענעסקופ א זיב

 ןיא ,עבעיל הוא טסילאיצעּפס סלא ,הפי הסוי
 טמאטש רע .בר א ןופ ר ע ל מ א ט ש ּפ ַא ןא רעבָא
 -- ןוא םינבר ןופ לעקינייארוא ןא זיא רע ,בר א ןופ
 ץָארּפש רעד, -- רעטרעוו ענעגייא ס'יקסניּפ דוד טימ
 רעד ,הפי יכדרמ בר ֹוצ זיב םינבר תורוד עננאל ןופ
 -לָאנ אזא ןופ רעלמאטשּפָא ןא סלא ןוא ."שובלה-לעב
 ףסוי ןופ תועט א ןעוועג רשפא סע זיא ,ןהָאּפ רענעד
 אזא ףיוא טריזילאיצעּפס ךיז טָאה רע סָאװ ,טייז ס'הפי
 .ע ב ע י 9 יװ ךאז רעשידיא טשינ

 -טסבלעז א ןופ גנאלקכָאנ םעד ןעבָאה רעדעיל ס'הפי
 טשינ ךָאנ טָאה עכלעוו ,טייקשידָאמטלא רעטכאמעג
 הפי ,ץנאטסיד ןופ ףושיכ םעד ,עיצידארט ןופ ץייר םעד
 ןעשידיא-שידָאמטלא אזא ףיוא ,ןעגניז ןייז ןעגעוו טגניז
 ןופ טדער ,עזומ ןייז ןופ טכאל'מ זא ,ךיז טנָאלק ,ןפוא
 ףיוא ,ךיז טהערפ ןוא ,דעיל ס ע כי 5 ב ע י ? ןייז
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 רענעט ענייז טימ ןעמאזוצ ךיז טסיג רע ןעוו ,78 ?עטעלב

 ,ןעכילרעה ןופ ,םיריש עניטכערּפ יד ןיא טכליח, ןוא

 -נואוושראפ סעלא טרעוו גנילצולּפ רָאנ ."םיור ןעשילמיה
 םוצ םארנ א) םיורט ןייז ןופ טכאוורע הפי ףסוי ,ןעד

 ןעצראה ןיא םהיא ייב רעבָא ,("םיֹור, ןענידרעהירפ

 : םינמס עפיט לעיפ ןעביילב

 רעדעיל יד ,רענעט יד ןענייז סָאד,

 "עיפאפ ףיוא סיוא ךיא סיג ייז ןוא
 ףפוי טדער ,ךוב ןייז ןופ ביֹוחנֶא ןופ דלאּב ןיֹוש

 טָאה ,19 ?לעטעלב ףיוא ,"רעדניק רעדעיל , ןענעו תחפי
 ןוא בעיל ןיא ןעבעל ןייז ןוא "דניקילעדעיל, א טפָא רע

 זיא ןוא לעדעיל ןייז ךיז רע טגניז ,21 עטייז ףיֹוא .דניל

 -כידילענַאיסעפָארּפ אזא ןיא ןָאט רעצנאנ ןייז .גיטסול

 -ָארּפ רעד ןופ ןעדייל עלעיצעּפס יד טימ לופ ,רעשירעט
 ןופ סיוא ךיז טהעטש'מ סאוו םידוסי יד טיִמ ,עיסעמ

 ןעמענ לָאמ א זומ ןעמ סָאװ רעצ םעד ןופ ןוא עזומ רעד
 ,ןעטימ ןיא ןעטלאּפשעצ יז ןוא הרוש עיינ לענָאּפש א
 :|ה ע נג ניי ר א לָאז יז ידכ

 קראטש רימ זיא'ס :עטסבעיל ןיימ טגָאז,

 ,(43) ...טומ וצ גירעיורט
 ; רעדָא

 טכיזעג ןיא עטסבעיל ןיימ קוק ךיא
 ראו .טרעדנואווראפ ץנאנ ןוא
 פערעטסעווש סָאד זיא ןעצנַאג ןיא

 .(84) .רהֶאֹי ייווצ טימ רענניא רונ
 : רעדָא

 רעבעיל ןיימ ןופ טָאד הענ ךיא ןוא
 ;(01) .דניצא ןעלעבָאד

 : רעדָא

 טעשזדנַאלב ןוא טהיצ ןעצראה ןיימ ןיא

 ,(87) .ןָאט רעטמיטשאבנוא ןא םוא
 : רעדָא

 ָאד ןיוש יז זיא טָא ,יז טמוק טא !ךא ,אדרוה
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 .(40) .רעדיוו זנוא ןעהעז רימ ,תחנ ,הֶא

 ןייז ןופ ענו עדעי טסואואב ךיז זיא חפי ףפוי

 -לושנוא ןייז טימ וליפא ןוא .טביירש רע זא ,ןעביירש

 םעומש א ךיוא רע טָאה ,46 לעטעלב ןופ ,רעטעפ עניד

 עלא יו -- רעטעפ רעד ןוא ,רעדניק-רעדעיל ענייז חכט

 רעדעיל זא ,םהיא טגָאז --- םרעטעפ עוויטאוורעסנָאק

 (ס'הפי) ענייז ןוא ,עטכער ןוא עשידיא ,עסייה ןייז ןעזומ

 רָאנ .עטכעלש ןענעז רעדעיל ענייז ,טפיג ןענָאה רעדעיל

 טכארט ,רעטעפ רעד לָאז .קראטש טשינ ךיז טרעמיק הפי

 ,טלָאה םהיא טגירק עבָאד ,עבָאה .רעטלעק ןערעוו ,רע

 .רע ט ? ע ה םהיא טגירק עבָאד ,עבָאד

 יַאמ עשינַאמלעטנעשזטכע יד :טנַאקַאב זיא'ס

 רָאֹנ ,טייללעטנעשז יד ייב טשינ ןעמ טניפעג ןערינ

 ןעייקאל ןוא ןערָאסעּפָארּפ-ץנאט .רענעיד ערעייז ייב

 ןא ןיא .טלעו רעד ןיא ןערעינאמ עטסנייפ יד ןעבָאה

 "ירא רעגינעו טשינ רענייק ןיא זיוה שיטארקַאטסירא

 ױזַא ןוא .טסבלעז ןעטַאדקָאטסירַא יד יו שיטַארקַאטס

 טלעוו רעד ןיא ךיוא זיא -- סָאמ רעסיוועג א ןיכ --

 טרהיפ ,רעטכיד רע'תמא רעד .תויתוא-ןוא-תורוש ןומ

 עשירעטכיד ןייק טשינ טָאה ,שירעטכיד ףיוא טשינ ךיז

 -ִא ר 8 טשינ ןיא ,עזומ ןייז ןופ טשינ טדער ,ןערעינאמ

 .לע נָא ס ע פ

 ןענעז סָאד : רעדעיל-סעבעיל ס'הפי ףסוי ןעגעוו ןוא
 - ר ע ד ע י ? רָאנ ,רעדעיל סעבעיל ןייק ןייק טשינ
 לעיצעּפס טרהיפענ ןערעוו סָאװ סעבעיל .ס ע בע י5

 -עיל ןיא ןעקירדסיוא ןענָאק ייז לָאז'מ זא ,םעד בעילוצ

 ,דייר ערָאלק-טשינ טדער ,טלעמאטש עבעיל ע'תמא ,רעד
 ,ךילטייד טשינ סיורא סָאד טמוק ,ןעניוא יד טימ טנניז
 יו ,לעה ןענייז רעדעיל-סעבעיל ס'הפי רעבָא .טלעּפענראפ

 ןייק טשינ ןיא רעייפ רעייז ןוא ,גָאטייב ףלעווצ רענייז

 .טלאפ סע ו אוו טלאפ סָאװו ר עייפ ?ע מי ה

 -כילטימעג עלא טימ ,רעייפ-זיוה טלעטשעגנָא טונ א רָאנ

 ןעטרָאפמָאק עלא טימ ,רעטעמ ןוא גנאלק ןופ ןעטייק
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 "ןירָאפא עשנידכעליימענבא ןופ ,ןעטייטטנידנעראפ ןופ

 ,ןעמ

 : טננגיו רע

 ךייא בעיל ךיא יו ,ךייא סאה ךיא יו,

 ,רעמיא רעקראטש ,רעמיא רעסייה

 ,עטסיזראפ -- לאנ ,עיירטענ -- שלאפ

 טניימ : רידאנ .מ ןופ גנוקרעמנָא) ...רעפ טָאג

 ךיז טוָאל ,ענעטלָאש . . . רעפ ךָאד רהיא

 -- (םיוא

 "!רעמיצנעיורפ ע ט ? ע ט ש . . . רעפ טָאנ

(24). 

 ,ע ט פ נג א ז ס'הפי ןופ רעטסומ רעדנא ןא רעדָא

 -סיוא יוזא ,נולק ךעלשידיא יוזא זיא סָאװ ,עבעיל עניד

 :לעטיה טצראשראפ א טימ -- ט'חמ'עג

 ,ןעפָארטש ךימ טסליוװ ,רעיירטעג טָאנ,

 ;להָאצ א ןהֶא ןעגעוו ךָאד טסָאה

 זייווֿפעצנייא ךימ ףָא ר טש

 ,טרעדנוה טימ

 ףיוא ןה עצ כעז טימ ט א ט ש'

 ,(08) "26 9 ָא מ א

 ר על מ א ט ש פ ַא רעד ,הפי ףסוי טנניז יוזא

 רע .טשטיײטרַאפ ןוא טנניז רע ,םינבר תורוד ןופ ַא

 טקרעמ) ן'עלעבָאד ןייז טבעיל רע ,טשטייטראפ ןוא טדייל
 -ראפ ןוא (! על-עבדַאד טסייה סָאװ עטבעילעג א ; ךייא

 -ענסעבעיל עכילבעיל ענייז ןופ שטיינק ןעדעי טשטייט

 רימ ץראה ןיאה רע טגָאז ,"יורטש , ןוא ,ןעלחיפ

 "..טייוו טשינ סע ביירט רעבָא ,טכוזרעפייא

 .תילכת א טימ ,סָאמ א טימ ץלא ,טייוו וצ טשינ

 -רעפייא ןייז לָאז רעטבעילעג ןייד זא ,עלעבָאד טסליוו

 ,על'אגלֶא רעדָא ,עלעבָאד ,ה"עמל רעבָא .טוג ? גיטכיז
 ".טכוזרעפיא ? ע י פ | צ ץרַאה ןיא טשינ יורטש,

 רעבָא !אתית אכיהמ -- טייצ וצ טייצ ןופ עקשטעּפאק א
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 שטאב טלאוו ךיא ןעו !ךא ארוה ןוא .?עיפוצ טשינ

 ןוא ,עבעיל טיּמ ךימ טעלג אגלֶא זא ,טסואוועג

 -נעשנעמ סיוא טָאג רָאנ םינ

 .(68)...ט כ י ל ּפ
 --- לייוורעד רעבָא ! ךילקילנ ,ארוח ןעוועג ךיא טלָאװ

 5ע יפ ןעוועג טשינ טלָאוו וצ

 רע סע ב ?עיפ ,רעכיילג

 "הי א, ןע ס כע רע ג גיביי א ם ע ר

 "?לןוענניווצאב וצ |

 ,זיא עבעיל יד ןעמעוו ייב ,רודאבורט רעשידיא רעד

 ןא ,ס ינ פ ר י ד א ב צ ר א ה א ,טגָאז יקסניּפ יו

 ךיז ליוװ ,םינבר תורוד עגנאל ןופ ץַארּפש רעד זיא רעכלעוו

 ןענערב סָאו ןעקילב עניטפיג, ףיוא ןעזָאלניירא טשינ

 ןעריינש סָאו רעטערעוו עמאזיורנ , ןוא ,"ןעכעטש ןוא

 "ביא , ןייז ןענניוצאב ר ע ס ע ב ?יװ רע ,"רעסעמ יו

 טשינ א בעילוצ ,תונכס ןיא ץראה א ןעלעטש טשינ ןוא

 ,תונוחצנ לעקיטש ןעגידריוו

 *עיליסעבעיל ס'הפי יו רענעבעגעגנייא ןוא רעסענ

 רע זיא ָאד ךיוא ,ןעכאז עגיטימעג-גנירג ענייז ןענייז ,רעד

 יד ףיוא גנירג ןייז זומ רעפיטש א .רעפיטש ןייק טשינ

 ,םכח-דימלת א ,שנעמ רעגיסיפרעווש א זיא חפי ןוא ,סיפ

 ,ןיילא ףךיז ףיוא דובכ לעיפוצ טגייל הפי .ןאמלעטנעשז א

 וצ ,ןעפיטש תמאב ןענָאק ֹוצ ,גנוטכיד ןייז ףיוא ןוא

 טָאה רע רעבָא .נידסנעסנָאנ ,גיניזטבייל ןערעוו ןענָאק

 רשפא -- ןענולק רעבָא ןעניהור א ,ןָאט ןעכילטימעג א

 רשפא ,שיטעלּפוק וצ לעסיבא רשפא ,ןעטלענולקעגסיוא

 ל?כימ) -- ?ופטעטעיפ גינעוו וצ ,ךילשנעמ נינעוו וצ

 רעגוצנייא רעד זיא'ס רעבָא (! רעסעב סָאד ןאק ןאלּפאק

 ןופ טכיוהעננָא טשינ זיא רעכלעוו ,טָאה רע סָאװ ןָאט

 רעד קעווא זיא רעדיוו ,) ןע'דלעפנעזָאר ןופ ,.ה ךירנייה

 יו, ןא טנאמרעד ,"ךאוו סטייברא יד שמוק רעדיוו ,תבש
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 ן'יקסוועשטניוו ןופ (,צטע ,"ןעמוקעג יִאמ רעד זיא רעד
 ,,,גידנעּפעלש ךיז רעהפיוא ןהִא ,םאזגנאל ךיז ןעהיצ ייז")
 יד ןוא ("נידנעּפעשנָא םימי ןוא עיינ קר ןערערט רָאנ
 .ערעטלע ןוא עטלא -- רעטכיד עשידיא ערעדנא

 יד ןופ תורוש עטסעב ס'הפי ףסוי ןופ ןערטסומ
 ךיירטש ךיא) רעדעיל עטסעב ענייז ןופ ,ןעפָארטס עטסעב
 : (רעטנוא ייז

 ,רהיא ןעגָאז וצ ,בעיל יז ך' יו ןוא

 ,רָאנ ךיא ?היפ סָאד ,טשינ ךיא ןָאק סָאה

 --- יֹוזא ךיוא יז טלהיפ ןוא

 ! ריִמ זיא ?יואוו יו

 יוזא טשינ יז טל היפ ןוא
 (30) ! ריס זיא ה עוו יוו

 ןעמאזוצ ךילקילנ ןייז ןעלָאז רימ,

 ...גניר א טימ טייסעג יז ךיא בָאה

 (."טייק יד , לעיל ם'נופ)

 : רערהעמ לעיפ רימ ןופ טסדייל וד ךָאד
 .רערעווש ם'דייל רעד ,טנידניז סע רעוו
 -ריעד טָאנ ךיד לָאז ןוא ןייוו

 | ע ר ע ה

 ר עט כייל לָאז ריד ןוא ןייוו

 |ןע רעוו

 ("!גונעג זיא'ס , : דעיל ם'נופ)

 יד ןענעז שיטסירָאמוה-גיטרַאנעגיײא ןוא טיד'תחנ
 ,"ףאוו עגנערטש יד , ,"תואיצמ ס'בייוו ןיימ , רעדעיל

 סָאד) "עלעטניה ןיימ , ,"לעמעמ ןיא רימ ךיא רהָאּפ ,

 ןוֿפ ערייז-רעטלע רעד ,סיוא טסייוו ,זיא דעיל עגיזָאד
 ינאמ טָאה רעדָא ."טאווכ ,לעגניצ ,לעגניא , ם'בייל ינאמ

 וצ עטיב ?ר ע ה י ר 8 אמעְאּפ ןייז ןעבירשעג בייל
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 סע'שטישטכאילש םעד, ןוא (!ךילנעזרעּפ ,ןערעפטנע

 ,"קנַאד

 -נַאלק טשינ ,ךַארּפש ס'הפי זיא ,טכעלש .יִא ,טמעלש

 ןערושָארב יד טימ טקעמש עס ןוא ,טבילשטיידראפ ,נינ

 סעכילבעיל,  ,"ןָאיצאטינא, ,"טכילפּפנעשנעמ , .דנוב ןופ

 -ערב, ,"לעסוק א, ,"ןעריציזומ , ,"ךיז טעיאּפאק , ,"רעיל

 "ךעלעּפיל רוּפרוּפ , ,"ןענעצסאל ,, ,"ע'לבאמ א, ,"עלעג

 (!גנוגיישרע עטּפָא ןא ן'הפי ייב זיא ךעל ןוא על רעד)

 ,"ןֶא ךיז טלאק יז טלעטש, ,(םזיא'יקסניּפ א) "טצכויג

 ןיוש יז טמוק ןאד, ,"תומולח עטפנאז , ,"רימ טסכייר

 :"טייוו

 ןעסייוו ייזמ ןוא ,לעכייט'ס ט ע כ ו ש ז ן'הפי ייב

 וצ םארג א) "ןעזָאר, ."טשינ ר ַא ה א עבעיל ןופ

 ןעװעג טלָאװ "ןעזיור ,, ןייז לָאז'ס ועוװ ."ןעזָאלרעּפ,

 ר ע ט י ב; םהיא ייב זיא ןעבעל סָאד ,(!לאג יו רעטיב

 - י | נ ק םהיא ייב טָאה םינּפ טלא ןא ."ק ע ר ש א

 ןעשנעמ (! ןעשטיונק רָאנ ,ןעשטיינק טשינ) !| ע ש ט

 ראפ ךָאד גידנע ,ךָאד ?העצרע ,) םהיא ייב ןעלהעצרע

 .רעטייוו יוזא ןוא ,(98 --- "!רימ

 .יקסניּפ דניירפ ,ןיינ : רידאנ ,מ ןופ רהיפסיורא רעד

 םהיא ןעשיווצ .רעטכיד-סענעיל ןייק טשינ זיא הפי ףסוי

 גנוטכיד-סעבעיל ןייז ןופ טייק'ארטלוא-סולּפדזָאנ רעד ןוא

 -עז רעדעיל עטכייל ענייז רעבָא ...ענייה רעצנאג א טגיל

 שילַאקיזמ ןענעז ,ר ע י ו א ן'טימ טּפַאטעגכרוד ןענ

 -עגנא אוא ןעוועג טשינ טלָאװ םייקטכייל רעייז ןעוו ןוא

 .םענעגנא תמאב ןעוועג ייז ןעטלָאװ ,עטננערטש



 יןעטלעװ ע'בורח

 ,סקַאז .ש ,א ןופ ךוצ ַא

 ,"גַאלרַאֿפ רעשירארעטיל ,,

 ןייז ןעבענעגרעביא ךילנעזרעפ רימ טָאה ססאז .ש .א

 ליד א טימ ןעדנובעגמורא ,טקאּפעגנייא טכעלש ,ךוב
 טנָארט סָאװ ,טאלב ןעטשרע םעד ףיוא ןוא לעטאניּפש

 ןופ ןעוועג ןיא ,קרעװו ם'ןופ טפירשפיוא-ןעמָאנ םעד

 : ןעבירשעננָא ןעביוא

 | עשיָאמ

 ! רידאנ

 .טקאז :ׁש ,א ---

 -םיוא ןעניזָאד םעד ףיוא טקוקעג לָאמ עכילטע ךיא בָאה

 ,ןעדנעגלַאפ-טסכעה םעד טכארטענ בָאה ךיא ןוא טפירש

 יקסווָאלטישז .רד יו -- רעדָא ,ןערענָאיצולַאװער רהעז

 ;קנאדעג ןערענָאיצילָאװער -- טביירש

 שנעמ א ןא ,ךילגעמ זיא יצ ,

 ןעסאפראפ טשינ ןָאק סָאװ

 טפירשפיוא ךוב ענולק ןייק
 *? ךוב גולק א ןעביירשנָא ןענָאק לָאז

 ןיא יאמל .ןעסיוו טשינ ןָאק ןעמ .ןחעז ן'רימ ,אהא

 םחנמ זיא יאמל ? רעביירש ףעירב רעכאווש אזא קינלָאר

 -יוזא ץנאלנ .א טביירש יאמל ?רענדער רעדנעצנעלנ אזא

 טשינ ׁשֵַא ןאק יאמל ?ןעלקיטרַא-טייל עלופטכארּפ ענ
 ? דרעפ ןייק ףיוא ןעטייר

 ךיא ,(1 ידכ ,ןיילא ךיז וצ טדערעג ךיא בָאה יוזא
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 ע'בורח ס'סקאז .ש ,א ןופ עמיטש יד ןערעה טשינ לָאז

 ,ןעטייז 294 ףיוא ןערָאװעג בורח ןענעז עכלעוו ,ןעטלשוו

 "ראפ טשינ לָאז ךיא ,(2 ידכ .טַאמרָאפ רעגיסעמלעטימ

 -נעמ עשיווטיל ענייז ופ ן} ע נו ק ר ַא פ סָאד ןעמענ

 -- טייזךוב רעדעי ףיוא טעמכ -- ןענעז סָאװ ,ןעש

 -טיירב םעד טימ ןוא ןעשקָאל וצ עבעיל רעפיט טימ לופ

 -עלב ןֹופ גָאלאיד-םינטקו-םילודנ-םיבקנ םענעגנוזעצ-ףיל

 .16 לעט

 טָאה סקאז .ש .א יוװ םעדכָאנ) רעטסומ רעטפאהלעקע

 עגידרעהירפ יד ןיא לָאמ עכילטע ט'םיבקנ'עגּפָא ןיוש

 :(תורוש

 ! !יבר ---

 ? סָאװ ,וניחד---
 ,םיבקנ ףיוא ?ליוו ךיא --

 ? םינטק םיבקנ רעדָא ,םילודג םיבקנ --

 ! םילודג םיבקנ ---

 טשינ ךיוא ,שידיא-יינ טשינ ןיא שיריא ס'סקאז

 ? שיסקַאזיָאלגנַא רשפא .שיסקַאז זיא סע .שידיא-טלא

 -- םהיא ייב ןענעז רעדניק .שירעטָאט רשפא

 ,ךעלקענּפוּפ

 .ךעלקיצּפוּפ

 .סעקיצּפוּפ

 .סעּפוּפילַאה

 .סעקאזיּפ

 סעקרוזאמ

 ,סעקאביאב

 .ךעלקירוועוו

 א 'טקַאז ייב .רעדניק ןייק טשינ רָאנ --- גנידצלא

 ןופ סיורא טרָאװ, רעדעי טהעג ןעשנעמ ןענידנעטסוד

 -ָאמא יד רימ גנאלרעד) "1 ע י י  ש קיטש א טימ ליומ

 (! יורפ עבעיל ,ןעּפָארט קַאינ

 "ראפ ,זיא רע .רעטכיד ןייק טשינ זיא סקאז .ש .א

 אזא ןופ .ןאמסטפאשנעסיוו רערעלוּפָאּפ א רהעז ,טרעק



 "ארנ יד זא ןעטראוורע טנעמעג ןעמ טָאה ,רע יו םענייא
 רעבָא .טיהעגּפָא ןוא גילייח ןייז םהיא ייב טעו אקיטאמ

 שנעמ רעד ןעגָאז לָאז סָאװ -- ןָאט רעשיטעָאּפניױה ---

 עניוזא ףיוא טזייּפשעג ןערעוו ןערעיוא ענירעגנוה סעמעוו
 ט נינ ע ט עג ר ע ט נו א טאה רע, יו רעטרעוו

 ןוא ,(טנינעטרעטנואראפ טאטשנא) "רעצרעה עשלעדיימ
 (19 לעטעלב) ".תרשמ רענענאטשענרעטנוא,

 עלא זא ,טשינ טביולנ טָאװ שנעמ רעד ןוט לָאז טָאװ ןוא

 א ןעסע וצ םיחרוא-תבש ערעייז ןעבינ ןעדיא עשיווטיל

 סָאװ ?ןעשקָאל טימ ,לעסיש ע נ ר ע ב 5 י ז עסיורג

 א (!ןעבירטעג ןוא טסאהעג ןערעוו רימ ,ָא) ןוט לָאז
 סרוקיּפא לעקיטש א ,דניק לעדייא ןא ,ךיא יו שנעמ

 "עג בורח טשרע ןענעז ןעטלעוו ס'סקאז זא טביולג סָאװ

 ןיא ךאלפ ןענעז עכלעוו ,רעדליב ס'סקאז ךרוד ןערָאװ
 רעניביולג טשינ רעד ןוט לָאז סָאװ ? ןעיזנעמיד יירד עלא

 ן'תמא םעד ןופ --- ןעלעוו ןעטלעוו 'סקאז זא טלַאה סאוו

 ידכ ,ןערעוו טיובעגפיוא טשרעוצ ןעזומ -- רעלטסניק

 ?ןעכאמ ברח שירע ? ט סני ק ןענָאק ייז לָאז ןעמ

 רָאנ ,ךוב ןייק טשינ ןענעז "ןעטלעוו ע'בורח , ס'סקאז
 -ָארּפ רעד ףיוא ןעשנארב טימ ,לעקיטרא-יטייל גיזעיר א

 .ןעבירשעג ךאווש סע זיא ?לעקיטרא-טייל סלא ןוא ץניוו

 ןא ,ןענָאז טשינ טעוװ רעביירש לעקיטרא-טייל רעטונ א

 ,ןעדיא יד טאהעג בעיל קראטש טָאה דינמ רעמלעק רעד ,

 א .(109) "קילנ | ע ש נו א וו ע ג יז טָאה רע
 ךָאנ זא ,ןעגָאז טשינ טעוװ טסיצילבוּפ רעניטכיזרָאפ

 ." ן ע ג יי ? וצ ןעגנאפעננָא , ןוז יד ךיז טָאה החנמ
 סע -- ןעבירשעג טכעלש טשינ ןיא ךוב ס'סקאז

 ןיא סע .ןעבירשעג טשינ ט ּפ יו ה ר ע ב י א ןיא

 ןעמ תעשב ,ןעסע ן'כָאנ שיט-תבש א יב טכנ ָאז עג
 ןעשיווצ ךילטימענ טצינעג ןעמ ןוא ,ןייצ יד ךיז טכעטש

 סָאװ ,ךוב עטסנעבירשעננוא סָאד זיא סע .רעגניפ יד

 טשינ טרעלקרע סע !טנעוילעג זיא-סעדןעוו ןעבָאה ריִמ

 רָאֹנ -- םינחנמ ערעזנוא ןופ טייקנהעש עליואוו יד
+ 
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 ףרדב -- טמסענעצ סע ,ט ר ע 7 ק ט נ ע סע .טרעקראפ

 ערעזנוא ןופ שדוק-ןורא ןעטצינשעגנחעש םעד -- לשמ

 טשינ ,עניילק ןיא ,רעביא םהיא טיג ןוא ,ןעמרָאפסנעבעֿל

 "קחציראפ ןופ רעקיטש עגידעכָאװ ,ענעגַאלשעגפיױנעצ

 ראפ ,עכילשידיא-טלא סָאד ראפ גנורעטסייגאב רעט'ןבא
 .עגירייל סָאד ראפ ,עשי'נלטב סָאד ראפ ,עכילזיולק סָאד

 טקאז .ש .א ךיז טביוהרעד "ןעטלעוו ע'ברוח ,, יד ןיא

 טרעדליש סָאװ ,רערעדליש-רוטאנ א ןופ חנרדמ רעד וצ

 ? םהיא סע טרא סָאװ .טהעטש טלעוו יד סָאװ ףיוא

 ןעגנירּפש ליבסנאמ ,ןעוורענ עכאווש ןופ ןעדייפ ןעיורפ

 -לעה יד רעביא ךיז עדיינש רענעילאטיא ,ןעקירב יד ןופ

 תולכ ענענייא ערעייז טימ הנותח ןעכָאה םירוחב ,רעז

 יד טרעדליש רע .תוחכ עלא טימ טרעדליש --- רע ןוא

 א טרעדליש רע ,"ןוזנעגרָאמ רעד ןופ ןעלארטש עטשרע,

 ריבתכ א , סָאװ ןוא ירבע ןייק טשינ ןָאק סָאו דיא

 -- .ףעירב ר ע ט 7 עניז ר א פ א םהיא ראפ ןיא

 ןעשנעמ ןוא ןעשקָאל ןעסע סָאװ ,ןעשנעמ טרעדליש רע

 טרעדליש רע .ןעשקָאל ןעסע ןוא ףיוא ן ע ה ע ט ש סָאװ

 עשידיא ןוא "ייז טדעראב , ןעמ סָאװ רעטכעט עשידיא

 "םולב א יװ גידלושנוא ןוא ןייר , ןענעז סָאװ רעטכעט

 ןוא ,ןיירא רדח ןיא ןעהעג סָאװ ךעלגניא טרעדליש רע

 .ןיירא רדח ןערעכעה א --- ןיא אקוד ןעהעג סָאװ ךעלגניא

 -ליש רע ןוא ,טייקטזייראב ענענייא ענייז טרעדליש רע

 ,לעטדעטש ןייז ןופ טייקנהעש-רוטאנ עגידלאווג יד טרעד

 "אב טנָאקעג סע טלָאװ רעלטסניק א רָאנ,; עקאט סָאװ

 עשיווטיל יד ליואוו ןֹוא ןייפ יו טרעדליש רע ."ןעביירש

 א ךָאנ ןענעז ייז יוזא יו : טרעקראפ ןוא ןענעז ןעדיא

 ןערעייפ ןעדיא יוזא יו טרעדליש רע ! סָאד יו רענייפ דמ

 ,טייהיירפ ןופ בוט םוי רעד זיא סע תמחמ חסּפ רעייז

 יו ןוא (! עיצאמרָאפניא ערעטייוו ראפ הדנה יד זעז)

 ,תוסורח ןוא רורמ ןוא הצמ ןוא ךעלדיינק ןעסע ייז יוזא

 סעצנילב ןעדיא ןעסע תועובש םוא יוזא יו טרעדליש רע

 ןוא ייז ןענעוואד ה"ר .ייז ןעטסאפ -- באב-העשת ןוא
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 הרות-תחמש עשז-ןעגעקטנא .,רפוש ייז ןעזָאלב רוּפכ םוי

 "יא יד רָאפ ךיז טלעטש) ןוא ךילהערפ אקוד ייז ןענעז

 הכונח ! טרָאװגערהע .תופקח טימ ןעהענ ייז ( ! גנושארעב

 םירוּפ -- 1 ךייא טקרעמ --- ןוא לעדיירד ןיא ייז ןעֿליּפש

 זא ןענעקרעד וצ טשינ רָאג .ךאז רעדנא ןא רָאג ןיוש זיא

 !ןעדיא עבלעזיד זיא'ס
 3 4: לא

 .ןעגנולייטנייא יירד טָאה ןעטלעוו ע'בורח, ףךֹוב סָאד

 ."ןעדיא עשיווטיל , :ייווצ ."םינהנמ ןוא ןעטיז, :סנייא

 ןיא ?ייטבא רעטצעל רע ."תוליבא ןוא תוחמש , :יירד

 גנידצלא זיא טרָאד ךיוא שטָאכ --- רעטסעב רעד רשפא

 -המשנ-רעד-ןופ-טשינ יוזא ,םאלב יוזא ,םערָא-טולב יוזא

 -ךיז-ךיא-ץעו-טָא יוזא ,טהָארגראפ-גיגָאט יוזא ,םיורא

 טשינ יד טלהעפ'ס .,ןָא-ביירש-א-סָאד-בינ-ןוא-קעווא

 סָאד ,טייקטנעקלָאװראפ יד ,תמא םעד ןופ טייקרָאלק

 טקירד סָאװ ,עשיגאזגיז סָאד ,ןהעטש-טרָא-ןא-ףיוא-טשינ

 ,סלוּפ סנעבעל םעד ,םטיריסנעבעל םעד סיוא ךיז טימ

 1 .תמא םעד

 "אק א ןעגעווטסעד ןופ טפערט טרָאד ןוא ָאד רעבָא

 טפאשבעיל רעגיד'לכש ןופ טמיראוועגנָא זיא םָאוװ לעטיּפ

 טסיֿפ"טשינ ,עניבראפ טשינ סָאד ראפ גנובעגראפ ןופ

 .ןעבעל רעזנוא ןיא עקסער

 ןעטסעב ןייז ןופ עטאטיצ עטסעב יד ָאד גנערב ךיא

 ןעגָאז טשינ לָאז ןעמ ירב ,"תוחילס עטשרע יד  לעטיּפאק

 -טיל-י ט נ א ןוא שנעמ רעטכעלש א ןיב ךיא זא

 :סע ןיא טָא .שיוו

 ואוו ,טעב ןייז היוא הלוח א ךיז טהערד ואוו ץעגע,

 ,ךיז םנייוועצ ןוא ןעהור טשינ םהיא ןעזָאפ ןעהעוו ענייז

 רעגיטעמוא ס'אבא ךיז טגָארטרעד ןערעיוא ענייז וצ ןעוו

 ! גירביא זיא  "רעדנעגָאנצראה , רעד) רעדנענַאנצראה

 "! ארובה תדובעפ ךיז טקראטש , ןמוּפ (.רידאנ .מ --

 טפייפ טניוו רעד .,,תוחילס עטשרע יד וצ ףיוא טהעטש,

 ןוא (.רידאנ .מ -- .גירביא זיא "טפייפ, רעד) טמורב ןוא
 א

 עז



 ןופ רעטעלב יד .תולוק עגיד'הנושמ יילרעלא סױרַא טזָאל

 ערעדנא יד ףיוא ענייא ךיז ןעמראוו רעמיוב עטנייפ יד

 "ייוו רעד ףיוא ןעלַאּפ ייז ןופ גינעוו טינ .ךיז ןע'דוס ןוא
 רעד ךיז טגָארט סנעטייוו רעד ןופ .דרע רעניטָאלב רעכ

 טסילפ סָאװ ךייט ןיא רעסאוו יד ןופ שיורעג רעגיד'הזנור
 ,"קעווצ א ןהא ,רעהפיוא ןהֶא טסילפ ןוא



 קינלָאר ףסוי

 ,"לעזנוא , גַאלרַאפ ; רעדעול

 טלַאק ןיא המשנ עניניזטכייל ןיימ .גָאט רעגיטמוא ןא
 .ךוב-רעדעיל ס'קינלָאר םענ א ךיא וט ,טצענרַאפ ןוא

 -הָארג עטייוו עכלעזא ןוא ,טנאילאפ רערעווש ארא'ס

 שנעמ רעד זיא סאווראפ !טָאנ ,ךא ,ןענערב עגידמַאז
 רעטכיד רעד טינ סאווראפ ? רענעדיישאב לעסיבא טשינ

 יוװפ םעד ּפֶָא ץַאלּפ ןעסיורג אזא ןעכילנעזרעּפ-לופ ןופ
 ?ןעדנאר ענעבירשראפ-טשינ יד ? ןעגיד

 ןוא רעכילדנענוא ןא טשינ זיא נעװ ס'קינלָאר דוי

 ץענהע ןיא טרהיפ סָאװ ,געוו-רבדמ רעטביוטשראפ

 ואוו ,ןיירא רבדמ רעד ןיא רעפיט טשינ וליפא ,טשינ

 "ראפ ןעבייל עניטולב-לופ ,עטנאסערעטניא ןופ ןָאק ןעמ

 -רעסאו עכלעזא :ןעטפַאשדנאל ענייז ,ןערעוו טקוצ
 ,,ג .מ טנערפ ,רעוו .עכילטיטעּפַאנוא עכלעזא ,עניבראפ

 -שרַאמ ןעטמיטשַאב ַא ןהֶא ןערעדנַאװמורַא סָאד ליוװ

 -ונאל סע ,יֹוטּפ -- ןעגעוו עגידמאז ? קעווצ א ןחָא ,טור

 ריד ךיא לָאז .ןעמָאלש ?יו ךיא ןוא ךימ טנילייוו

 ?טכַאנ עטוג א ןעשניוו

 ךיד ץ'רהיא ךיא -- ריד ןופ ןייפ טינ : ךילנעזרעּפ

 רעטכארטענסיוא רעד ןיא) !קינלָאר ענעלאק -- טשינ

 ןעכיולרע ףךיז ךיא ןאק ,תוחּפה ?25 ,קילבוּפער-רעטכיד

 סאוואפ .(ךילרינאס ,ןייפ-שיטארקַאטסירא ןייז ֹוצ
 ,רעדיל עשיווטיל ענייד טימ ןעבעל'ס רימ וטסרעטיבראפ

 ? רעטיב יוזא ,ךילמייהנוא יוזא טרעו םע עכלעוו ןופ
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 ,טשינ ןע'רוכישראפ ןעפָארטס ענייד ! קינלָאר .י

 ךיא ןיב רעטכינ | צ .ןייז רעטכינ טשינ לי ךיא ןוא
 ענייר ןיא ןאראפ זיא טייקניטפול נינעוו וצ ! וצרעד

 ,רעדורב-רעטוג רעכילנעזרעּפ ןיימ ,קינלָאר .י --- רעדעיל

 רעקנילפ א ,טייקניטפול ,םהטיר ךָאד טסייה :גנאזעג

 ץלא ,רעניטכעמנוא ךילטענ ןיימס ֹוד ןוא ,רעטיציץרַאה

 ,שילַאקיומ טשינ טזיב ,קינלָאר דוי רעדנעהארגראפ

 ןעטונ ןייק ןעבָאה ןעננאזעג ענייד .שיטערעּפא טשינ
 ,רעוש זיא ,טקיטש טפול-רעדעיל ןייד .טשינ םהטיר

 -שילָאבנַאלעמ יוזא טרעטיצ ץרַאה שיווטיל ןייד ןוא

 ץראה שיטערעּפא ,טרעמואראפ ןענייא ןיימ זא ,םַאזגנַאל

 -יולטנא ךיז טליוו'ס ןוא ןענָאלש רעמאזננאל ןא טביוה
 ,טייוו ,טייוו ץינרע ןעפ

 ןופ סנעּפָארט עטצעל יד יו ,,גילייווגנאל-םאזננאפ

 ןיא טגנעה סָאװ ,רעמעדןענורב ןעטנעקורטענסיוא ןא

  ןוא לעיצ ןעדעי ןהֶא (?עכיב א םעניימ ןיא) ןעטפול

 ;ןערהערט עכילנעזרעּפ-ןייר ס'קינלאר .י ןעפירט ,קעווצ
 ןוא ןיירא טייקכילדנענוא רעשירַאנ רעד ןיא ןעלַאפ
 ,ןעטקעמע-טלעוו עשיטַאמַארד ןהֶא סיוא ןעהעג

 ,סינלָאר .י --- טמאזנייאראפ יוזא וטסיב סאווראפ

 ,ןעבעל'כ ,ךיז טסָאה ? ןעד ריד טלהעפ סאוו ? רבח ןייּמ

 -לאיגעלאק ,רענילעזעג לעסיבא ןייז ןעביולרע טגעמענ

 .רעגויד'זיפאה ,רעשיטערעּפָא

 רימ ? דוס א ,זייר .י רעטרהעעגנ ,ךייא ןענָאז ןוא

 ןעדמערפ םעד ןופ ןייש ןענרַאק ם'ניא רעמיראוו זיא
 ןעכילדנעטשראפנוא-ץנַאאריפ ןעדנעדמערפראפ ןוא
 -עענש רעגולק ,רעדנעסילפרעביא רעד ןיא יו ,זיפאה

 -נעהָאנ-ניסירדרעביא ןוא ןעשימייה םעד ןופ טייקגיטכיל

 | ,קינלָאר ןעט

 -לָאר ןיא ץלא טיינש סע ...ןוא רעטעלב יד שימ ךיא
 ןייד ןיא לעסיבא טשינ טנעגער סאווראפ .רעדעיל ס'קינ
 ןוא רעיוד א טשינ טלַאנק סאווראפ ? קינלָאר ,טאמייה
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 טראפ {רערעדנאוודפעפ / עכילטע טשינ טנַאלשרעד
 ! רעכילהערפ

 -שיסַאלק ןענעז ןעטפַאשדנאליינש  תמא ןיא'ס
 רָאנ רעבָא .וויטַארָאקעד ,ט'םולח ראפ-אנאוורינ ,ליטש

 ךיא .טעטילַאמרָאנ זיב קנַארק ןענעז סָאװ ,ןעשנעמ ראפ
 -ָאטסירא-ךיילב ןייס ןוא ,טרירענעגעד ןוא טנוזעג ןיב

 ,טמיראוועג טשינ יינש ןייד ןופ טרעוו טולב שיטַארק

 "ירא םעד -- ךוז ךיא ! רעטכיד רעסיורג ןיימ קינלאר

 .טײקנעסַאלעגסיױא עגיבראפ ןייז ןוא טנע

 ןייד וצ -- .קינלֶאר י ,וטויב ךילדניפמענוא ץנַאנ

 -רעטוּפ-וז טימ קאמשעג יוזא זיא עכלעוו דרע-רעטומ
 -עוש-טוג עמיראוו יד ליפא .טרימשאב ןעלהַארטש

 ייוצ ןיֹלְב ןעבעגעג ריד ןעבָאה ןעסיוש עכילרעטס

 "א !ַאב -- ךעלדעיל ייווצ .רהעמ טשינ ,ךעלדעיל

 ײלַאעדיא קינלָאר ןזא ןעניימ ןערוטַאנ עכילבכעלפרעב

 -בָאעב עפיט רעבָא ,ןעבעל עשיווטיל עניילק סָאד טריז

 ןייק טשינ זיא טייקמירא ם'קינלָאר זַא ,ןעסייוו רעטכַא
 ןייז טשינ ,דַארַאקסַאמ-סנעבעל ַא רונ ,?ידיא-סנעבעל
 -יטסילאיצַאס ם'נופ ןושל ם'ניא ,םומיסקַאמ"םָארגָארּפ

 טשינ ,םומינימ-םארגארּפ ןייז רָאנ ,םוטנעלאדנאוו ןעש

 -ערעטניא-טסכעה רענענייא ןייז וצ רעיוט רעטכער א
 לעריט-שיטסאטנאפ א רָאנ ,טייקכילנעזרעּפ רעטנַאס

 -בילדנענוא רעטקַאמשענּפא ,רעלַאנַאב ,רעסיורג רעד וצ

 -ראפנוא ןיילא ריס זיא סָאװ ,עזארפ א -- טייק

 ,ךילדנעטש

 -טלעוו ,םכח-טלעוו א ,אנת א ךיוא זיא קינלַאר .י

 גידנעליו טשינ ןוא ?יז ךיא ףראד סאוו וצ ?המכח

 -כיד ןיימ טדער סאוו וצ ,סעכ טימ לעסיבא ךיא גערפ

 ;תורושב עטכעלש טנָאז ,דייר עניריורט עניוזא רעט
 עסַאנ ןוא געט עבירט רָאנ ןעצַאלַאּפ ס'טָאנ ןיא טהעז

 ַא ,ןענעז ואוו ןוא : ענארפ א .טשינ ראנ רעטייוו ,טכענ
 -שילדיימ ,עדנעכאל-ךיוה ,עדנעהילג-טיור יד ,רענייטש

 -בייוו רעדנעטפוד ,רענירג ס'טָאנ ןופ געט עטמאלפראפ
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 יא } * 4 סא טא

 "ולב ףיוא טסהענ וד : רבח ןיימ ,קינלָאר .י ? דרע רעכיל

 רעבָא ןעגעו ענינרָאד ,עניומַאז ,עטניטַאלבראפ-ניט

 ןייד ןָא וט !דניירפ ןיימ ,םוק ?ןהעג ןיחא ריד טסייח רעוו

 לע ךיא ןוא קָאררעביױוא-לעטנאמ-ךאלראש ןעכילגינעק

 וד ןוא ,ןערהיפ ןעבעל ןופ רענטרעגנייוו יד ןיא ךיד
 נירנעטליש ןוא ,ןהעג ןעניובעגנייא רחעמ טשינ טסעוו

 ,קרעורעטסיימ ענייז ןוא ןענייוושראפ טָאג

 טנענער סע !רעטכיד רעטסערג ןיימ ,קינלָאר ,ךא

 ,ךיוא ריד .ניטעמוא ןוא טכעלש זיא רימ .ןעסיורד ןיא

 : רעביראד .אמתטמ

 .גָאט-ןענוז ַא ןיא

 ןוֿפ ?עמיח'הצילמ רעד ךיז טָאה טרעטיילענסיוא
 סיוא טציא טהעז רעדנאלב-תוליל ,רעדנאלב .המשנ ןיימ

 ."ןעזיר עדליואע עניימ ןופ איסאק עכילמיטניא יד

 -עדנובעג-וויטימירּפ ס'קינלָאר .י רעדעיו רעטעלב ךיא

 ןופ ןוא םענעטינשעצ ץנאג-טינ-ךָאנ ןערעביוז ,םענ

 טוג ַא) .טנאילאפ ןעטכעוושראפ טנעה-רעזעל ענידורב

 !טָאנ רעשידיא-ניטכעמלא (?אה ,טראוו שידנעלסיוא
 ךילרעייפ ארא'ס ! טייקגינערב ארא'ס ,תובחר ארא'ס

 -רעבליז רעניטכיל א יו .ןעשזאזייפ-רעטניוו עדנעדנעלב

 ,טייקפראש עשיטאמארניּפע ס'קינלָאר טצנַאלג דרעווש

 רעכיראד ןוא עניד'העונצ ןייז ,המכח עגנערטש ןייז

 ףיוא יינש רענייר יוװ ןוא .ליטָארע עטיישראפ רהעמ

 "איבנ ןייז טלַאפ יוזא -- דלעפ ןעטעקַאנ-נידורב םעד

 ...טסיורט עש

 יזא ןוא ,קינלָאר .י ,וטזיב רעטכיד רעסיורג א
 ןיא טשינ ןיב ךיא ןעוו -- רימ ןופ רעגיטרַאנעניײא

 "םוד ןיימ ,ןיילא ךיז ןופ רעלענינירא ,דנוזעג ןעטסעב

 !רעטכיד רעטבעילעג-סייה ,רעגינרָאד-דנעט

 טייקכילנעזרעּפ א רָאנ ,וטזיב רעטכיד רָאנ טשינ

 ןעביירש יו רערעווש זיא ףךילנעזרעּפ ןייז ןוא ,ךיוא
 .ןעזרעפ
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 -טשינ רעד ןופ רעטכיד רענעפַארטרעכיאיטשינ רעד

 - טייקכילנעזרעּפ רעשידיא-ףפיס  רענעטַארטרעכיא

 !טָאג טסייוו ,גונעג ףיִט זיא עכלעוו

 ןוא גידנעטש רָאנ ,טייצ וצ טייצ ןופ רָאנ טשינ

 טסטלַאה וד .קינלָאר .י וטזיב ןעטלאהעגסיוא ןוא רדסכ
 -ייצענסיוא ,טוג .ייז ןופ טשינ ןוא ,קראטש רהחעז ךיז ןוט

 עדייב רימ -- ֹוד ןוא ךיא ,ןייז סע ףראד יוזא ,טנעכ

 !ריפאר עלא .ןעמעלא ףייא ןופ רעסערג ןענעז --
 .םיטניא-ניד הענצ ןוא טאווירּפ-גידנעטשנאנוא טזיב

 יטלעו טפאהלעבעּפ ןד ,רעטנעהענ ֹוצ רעבָא ףיז קוק

 עסיורג ס'קינלֲאר ןיא טסעװ וד  ,לעדניזעג-עערעלַאג

 ןעטייקגידנעטשנאנוא בלַאה ענענייא ענייד ךיוא רעדיל

 -עטימיטניא-ליטרעפ ענעטלאהאב ענייד ןוא .ןענעקרעד

 ןופ ךיוא ןוא ,קינלָאר .י ןיא ריד ןופ רעסערג ןעד .ןעט

 רעבָא .?עפייווצ ןהא ,גונעג סיורג זיא סָאו --- ריס

 יוא !ןעמַאד ןוא ןעררעה עניימ ,טשינ ךיז טנידיילאב

 "ראג ךייא ןעבָאה ייז .רעטכיד עסיורג עלא ךָאד ןעוט

 גידנענניז רָאנ .ןיילא ךיז ,ך י ז רוט --- ןעניז ןיא טשינ

 ,עניילק ,ךייא ןופ ךיוא אלימב ןיוש ייז ןעגניז ,ךיז ןֹופ

 רהיא טליױו ,ןערוטאנ-טיורב-רעטוּפ עדנעטיידאבנוא

 טשינ טחהעג ,ןערעה טראוו-איבנ-רעטכיד עסיורג סָאד

 וצ טקעריד רָאנ ,'יקאס וצ טשינ ףיוא ,ן'דיהאס וצ

 -לאק ןייז טימ ךייא טעװ רע .קינלאר .,י אטיד .ןע'זיפאה

 -ירפרעד טולב רעייא ,ןעמיראוורעד טייקניאיינש רעט

 .ןעסיגניירא ןערעדא יד ןיא ןעננאזעג עפראש ךייא .ןעש

 רעייא ..,ןערעוו רוכיש ןופרעד טעוװ טולב-רעגריב רעייא

 -ארטאעטנוא םעניילק ןייז ןופ טעוװו המשנ ענילעזמרא

 ןוא ,ןענירק ןײשּפא ןענילייה א לעטכילטייהזייו שיל
 סרעכעב ערעייא ןיא םעו המכח רעטלא ןופ ןייוו רעד

 .ןעמיושפיוא גיד'חצילמ

 ךילּפעשרענוא יו ,שינעלע יו ,ףעיט יו :גניז ךיא
 רעטכיד רענולק א !זיפאה ןיימ -- סינלָאר .י ,וטזיב
 .רעקנעד רעפעיט א ןוא ,קינלָאר ןיימ ,זיפאה .י ,וטזיב
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 .רעקנעד ענעזעוועניטשינ עלא ןופ רעטספעיט רעד טשינ

 .ט ש י נ ןענעז ייז לייוו ,ףעיט טשינ ןענעז ענעי ---

 ,י ,ריד ץנַארק-רעברָאל ןיימ .גטק וטזיב -- טזיב וד

 ! קינלַאר

 !ןעגעוו ענידמַאז ףיוא טסהענ וד סָאװ טוג זיא'פ

 ,ןעגעוו ענידמַאז ףיוא ןעננַאגעג טשינ טסלָאװ וד ןעוו

 טשינ -- רענייד זיא נעוו רעד .טוג ןעוועג ךיוא טלָאװ

 בָאה ךיא .ןהענטימ טשינ ריד טימ ליוװ ךיא ,רעניימ

 טסעוו ,רעכילנעזרעּפ וד ,ןיילא וד רעבָא .טייצ ןייק טשינ

 ,ןרעגרעד ןעטסכעה םוצ ןעגעוו עהָארנ ענייד ףיוא ערכיז

 -ןיילק ַא ךיז וטסָאה ןוא ,טייקנילעז ןופ ןעלזניא יד וצ
 ךיוא סע טכַאמ -- טקעפע בעילוצ ןעניובעגנייא לעסיב

 ,רערעכיז ךיז טהעג טייהרענעניובעגנייא .סיוא טשינ

 .רעשילַאסקַאדאראּפ



 ם ח נ ם

 , טיוק רעד ןיא גניר ַא

 ,"גַאלרַאּפ רעשירארעטיל

 עדנעגלָאֿפ יד ךיא ביירש רכששי ןערעייט ןיימ וצ
 .רעדעיל ס'םחנמ ףיוא קיטירק

 ךיא בָאה טכאנייב ןעטכענ טשרע ! רכששי רעבעיל

 א ףיא טכאדבראפ םחנמ ןאמנעגנוי םענייפ םעד טימ

 ן'פיוא -- שנעמ רעשיטייל ץנאג א זיא םחנמ .טעקנאב

 .רעטקאראכ ןייז ַאטיד ,ךייוו זיא לעטיח ןייז ,ןהעזסיוא
 .רע טנייוו --- טגניז רע זא ןוא ,רע טנניז --- טרער רע זא

 ןוא .סליטש א -- לעשנעמ שיטאּפמיס א רהעז ןיא רע

 .עטאוו טיס רע טייּפש ,שינאקלואוו לָאמ א רע טרעוו

 .ָאי --- !4 עשראוו ןופ ,הָא .עשרַאװ ןופ --- ? ןענאוו ןופ

 ,אי-- 4 םהיא ךָאד וטסנעק יוזא ביוא --- ! עשרַאװ ןופ
 -- םחנמ רעבלעזרעד -- ! םהיא וטסנָאק יוזא בוא

 רע טלהעצרעד סָאװ ! רָאה א ףיוא ךיז טרעדנעעג טשינ

 ךיא ליוו םעד ןעגעוו ,רכששי ,הֶא ? םייח רעד ןופ סעּפע

 ,ןוט סעומש א ריד טימ עקאט

 "יובעג ךיוא ךיא ןיב טסייוו וד יו ! רכששי רעבעיל

 ןשרעדנא ץעגרע רָאנ ,עשרַאו ןיא טשינ --- ןערָאװעג ןער

 ןיא-סע-ואוו ךָאד ןומ שנעמ א !? סיוא סע טכאמ סָאװ

 םער גָאז ,רכששי ,ןעגעווטסעד ןופ } ןערעוו ןעריובעג

 ,אקירעמא ןייק ידנערהאפרענירא ,ךיא בָאה ; תמא

 בָאה ךיא ,ןיינ .? "םייח , ןיימ ףךיז טימ טכארבעגרעבירא

 טָאה עשזיסאוו ראפ ,םייה רע ד ןיא טזָאלעג יז
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 טשינ רע טָאה םוראוו ? עכלעזסָאד ןוטענ טשינ םחנמ
 -- ןיא ןעלױּפ ןוא ? עשראוו ןיא עשראוו ןעזָאלעגרעביא

 ןעשיליופ ן'טימ םורא ךיז רע טּפעלש סוראוו ןוא ? ןעליופ
 ,רָכשׁשִי ,ךיז קרעמ ?ןעטפירשטייצ עלא ןיא עשראוו
 -ױהעמ ךיוא ןיילא ןיב ךיא ,ןעליוּפ וצ טשינ ראנ בָאה ךיא
 יד ןיא ,סעקנעינאפ עשיליוּפ יד ןיא טבעילראפ רעגינעוו

 ןוא ענניד ענעדישראפ עשיליוּפ יד ןיא ,רעדלעוו עשיליוּפ
 סָאד טפור ןעמ סָאװ ,טייקנעכָארקעצ רעשיליוּפ רעד ןיא

 וצ ןליפא ץינערנ א ןייז ךָאד זופ עס רעבָא ,קיריל ןא

 ? ןיינ וצ ,טייקכייוו רעשיליופ

 ,טראצ זיא םחנמ .ךייוו זיא טחנמ : רכששי רערעייט
 ןיא םחנמ .שילָאבמיס ןיא םחנמ .טאקילעד זיא םחנמ
 רע -- גיוא ןא טָאה ,ןעמ טגנָאז םחנמ ,שימארנַאנָאמ
 טנָאז םחנמ ,עגניד ענעדעישראפ ראפ ןעגיוא ייווצ טָאה
 ראפ ןערעיוא ייווצ טָאה רע -- רעוא ןא טָאה ,ןעמ

 עטוג א -- ןעּפ א טָאה ,ןעמ טגָאז ,םחנמ .ןעכאז עסיוועג
 .רעו 4? ענייא ךָאנ רע טָאה רשפא .,ןעּפ ןאמרעטָאװ

 לע אל : אנת רעד ץענרע טגָאז יו רעבָא ! םהיא טסייוו

 שנעמ רעגידניז רעד ,םדָאה ,ןעבעל טוט ,היחי דבל קירילח

 רעד ןעבעל טוט טייקטאקילעד'ה לע ,טשינ ךיוא ןוא ,אלו
 ,טייקניטסאהראווח לע ,טשינ ךיוא ןוא ,אלו } שנעמ
 -גיד'םיביוט-תב"הרש ןוא טייקנילעזטייפ ,טייקגיטאנביול

 ץטימ םֹדִא ןב רעד ןעבעל א ןעכאמ טוט ,היחי ,טייק

 ןיא ךיז ט'מולח עס ןא וליפא ןוא .ןהָאזנעשנעמ ןעמָאנ

 (9 לעטעלב) טכיזעג גידערָאלק רהיא שינרעטסניפ רעד
 ,רעמירָא ךיא יאמל ,טשינ ץורית ןייק ךיוא ךָאנ סָאד זיא

 ףֹוז לָאז שנעמ רעכילקילננוא ,רענטסאשטסעינ ,רענדיב

 ןימ אוא ןעזעל וצ ףיױא ןעגיוא יד ןעדנעלב ןעפראד
 | ראפרעד טָאג ךימ ףָארטש --- ןימ אזא ןוא טייקניטיירב
 .טייקניריל ---

 ןענעז : םעלבָארּפ ןימ אזא ריד לעטש ךיא ! רכששי = |

 -קָאֹל עשיטופיליפ עטלעקיווטנע-טשינ ,עניילק פעפרעפ
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 עלַאסָאלָאק ,ענעטקַאװעג-ךיוה ןעשקָאל ןענעז רעדָא ,ןעש

 עכלעזא ןהעגאכ סאוו וצ :רעטרעװ ערעדנַא טימ ?לעפרעמ

 -"םעטא-םעד-ןעּפאניןעזָאל-טשינ-ךייא-?לעוו-ךיא - ,עטיירב

 טשינ ךיוא ןענעז ךעלעדיל ערעלָאמש ןעוו ,רעדעיל עניד

 -עיל ס'םחנמ ? טכעלש טשינ ןענעז ייז ביוא -- טכעלש

 ןופ טשינ ןערעוו ןעזעלעג ןעפראד ,רכששי רעבעיל ,רעד

 ןוא .ע ט י מ ַא ק רעצנאג א ןופ רָאנ ,ןעשנמ ןי י א

 ןערעו טניולאב גידנעטשנא ףראד עטימָאק עגיזָאד יד

 ,הימ רהיא ראפ

 "עּפס ןייק טשינ טָאה ןעמ ביוא --- דעיל א ס'םחנמ

 ןעטלָאּפשעצ זומ ,ןעזעל סע לָאז סָאװ עטימָאק עלעיצ

 "ראפ טשינ רָאנ טע'ס .טפלעה ףיוא תוחּפה ?27 ,ןעועוו

 שטיינק א ןעכאמ רימ :לשמל .אברדא .ןופרעד ןעריל

 רעיל'ס ןעטלַאּפש רימ ,48 לעטעלב ,ןעגָאז רימָאֿל ,ףיוא

 ,קאמשעג ץנאג ךיז טזעל'ס ןוא טפלעה ףיוא טארוקא

 ןיא טָא .רעהירפ יו רענרע טשינ תועדה 5

 ,ןעגנאחראפ רעטסנעפ יד ,דנעווַא ןעניצילב ןיא , : םע
 ךיילב ןוא ,רענניפ ןערעטיצ ,ןערעטיצ סענורטס טכַאדעג

 ,ןעביילב יוזא טעוו רע .רעמיוב ןופ ןעטָאש ןיא ,םינּפ'ס

 וטסעוװ גָאט ן'טימ ליטש ןוא ,ןעגנאהראפ גנאהראפ רעד

 .וו .ז .א "ןעלעוו ןיוש םהיא

 זיא ראפרעד ,רָאלק רהעז טשינ סָאד זיא ,ךילריטאנ

 גיד'הלפת רהעז .שילָאבמיס רהעז ,טראצ רהעז רעבָא סָאד

 ? רכששי סעּפע טסנָאז ? אה --

 ?רעדעיל-הלפת ס'םחנמ ןענעװ ןעדייר לָאז ךיא

 "הרש רענרעדָאמ רעד זיא םחנמ :ךיא דער טָא ! טוניונ

 -גיטכרופסטָאנ רע'תמא ס'םיבוט-תב-הרש ןהָא םיבוט-תב

 ּפֶא ןעוואד א טיג םחנמ זא .טייקגידנעהוט-ןיחט ןוא טייק

 טימ לופ ! גיד'תרוטקח-םוטיּפ טכע סָאד זיא ,לעדעיל א

 .םימשב יד וצ טוג זיא לוק (ךייוו) ןייז ןוא .םזיבטיד-קדה

 זַא, :טגניז רע ןוא גידנעדַאפדלַאנ רָאנ רע טרעוו לָאמַא

 -יּפש ן'ראפ טכאנ רעד ןיא ,ןיילא ןעציז לָאמא טביילב'מ
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 ץֿלא ןהעזרער לעגיּפש ן'ראפ טּפָא ןעמ ןעק ,גנאל וצ לע
 ?וטסרעטיצ , רעדָא ."קנאדעג ןיא ןיירא רָאנ טמוק סָאװ
 ?רע טרהעק סָאװ "!רעטיצ ןוא לעּפאצ ? וטסלעּפאצ

 לעסיב א ןיא רע .שיריל זיא רע -- טשינ טרהעק םחנמ

 ןעדעי ןייז ןופ .טייקגיגערב ןהֶא שיריל זיא רע ,רעשיריכ
 ,טייקגידנינָאה ןוא ךלימ ןעפירט טוט דעיק

 זא ,רעהירפא ןעסיוו ןעוועג לָאז ע"שבר רעד ןעוו
 םעד טנָאזעגוצ ןעוועג רע טלָאװ ,םחנמ א ןייז טעוו סע

 ייז ןוא םירצמ ןופ "ןעהיצוצסיוא, ייז ?ארשי קלאפ

 ם'םחנמ -- טניר סע וואו דנאל םעד ןיא ןעגנערב

 .עיזעָאּפ
 זא ,רכששי רעבעיל ,ןעביירש ריד ךיא ליוװ סולש םוצ

 : רעדעיל עראברעדנואוו טסכעה עכילטע ךיוא טָאה םחנמ
 טשינ ייז בָאה ןיילא ךיא .ערעדנא ןוא "ןעליוּפ , ,"המלש,

 יו חכילעב אזא טשינ טנייה ןיוש ןיב ךיא --- ןעזעלעג

 רימ ןעגָאז םירבח רָאנ -- { רכששי ,לָאמא ןייז געלפ ךיא
 -נא ףיוא ייז טריטנאראגנ ןיילא םחנמ .טוג ןענעז ייז זא
 רעד ייז ןָאק טייצ רעניזָאד רעד ךָאנ .רהָאי ןעבלאהרעד
 טימ םענייא ןיא ,גרעבנעראפ .רד וצ ןעגנערבקירוצ רעזעל

 עניימ ןענירקס רעדעװטנע רע טעוװ ,ראלאד ןעבלַאה ַא

 -ענוצ יוזא טָאלנ םהיא ייב טע'מ רעדָא "ןעזיור עדליוװ,
 ךיז יאמל .טשינ ראג גאז ןיילא ךיא .טנעס 80 יד ןעמ

 יאס טנייה ןיוש בָאה ךיא ? טלעוו רעד טימ ןעסיירנייא

 .לעיפיוו ,רכששי רעבעיל ,דניירפ לעיפ יוזא טשינ יוװ

 עניימ ןעביירש ןעביוהעגנָא בָאה'כ רעדייא טַָאהעג בָאה'כ

 רעדעיל ס'םחנמ זַא ןעגָאז זיולב ריד ליוװ ךיא ! ,ןעקיטירס
 .ןיילק א טרָאד לָאמא ץוח א .זָאלרעטעװ טולָאסבא ןענעז
 ןאק שנעמ א יוזא יוװ .לעדנעגער-יירּפש א רעדָא ,לעטניוװ

 רעדעיל עטיירב עכלעזא ןעּפעש רעטעוו ןעּפאנק אזא ןופ

 | !טשינ ךיא סייוו ---

 .ג ,דניירפ ןייד ,רימ ןופ



 יצורּבא'ד :ָאצרעה

 ,יָמכע , גָאלרַאפ ."ןעגַאזגיז,

 "יטש זענילער ,נילייה ,םורפ א זיא ךוב ס'יצורבא'ד

 "יונ םעד ךייא טינ סָאװ ךוב א זיא סע ,תוסרוקיּפא לעק

 ץרַאה ן'רעביא לעציק ןעטלַאק םעד ,רעטיצנעקור ןעניט

 סע רָאנ ,טשינ טדיינש סָאװ ,רעסעמ ףרַאש ַא טימ

 סָאװ ,הפרש דלאוו עטריזיליטס * זיא סע .ּפָאטטקערש

 ,יירענערבנהעש ןופ ןרעטסומ עטריזיליטס טיול טרעקַאלפ

 זיא אוו ,גנולפייווצראפ עדנעריּפָאלאנ יד ןיא סע

 ידכ ,רעסַאװ ניטכיזכרוד ,רָאלק א ןיא ןעבילבענ ןהעטש

 ןיא סע .ןעלניּפשנא ךיז ןוא סיפ עדימ יד ןעדָאב וצ ךיז

 זיא סע .טייהשנעמ ,טייקכילשנעמ ,םסעבילשנעמ ,שנעמ

 - ע נר ע ס יו א ןא טימ ןעבעל ם"ןופ םזיגַארט רעד
 "יורט רעד זיא סע .עיצַאוטקנוּפ רענייפ דיל נח עוו

 -ןעננאגראפ סָאד ,ןעברַאטשבָא סָאד ,ןעבעל סָאד ,רע

 ,הרוש רעטיובעגנטונ רעדעי ןופ סױרַא ךיז טסייר סָאװ ,ןייז

 פופ יוזא -- הבצמ א רעטניה ןופ זארג ?עקיטש א יו
 ןיא סע .נידנעניימטשינראג יוזא ןוא ,גנוטיידאב טימ

 טָאה סָאװ ,גראב ןענידנעיײּפשרעייפ ןופ טייקדלימ יד

 ןוא ןערָאװעג ןעפַאלשטנא זיא ןוא ןעגיּפשענסיױא ךיז

 ,ףָאלש ןופ טלעכיימש

 טליפעגנָא קרַאטש יוזא ןענעז ןעגַאזניז ס'יצורכַא'ד

 ,טנופ ןָאילימ ןעביז רשפא ןענעוו ייז זא ,טייקטכייל טימ

 טימ טלעכיימש יצורבא'ד רעדנעבענראפ ץלא ,רעטונ רעד

 ר ע ט נ י ה רעבָא .לעכיימש ןעשרעדניק ,ןעגולק א
: 
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 טרעדנוה ןיינ ענעגנאפעג ןעניואוו ?עכיימש םעניד ןעדעי

 ןָאיליב ןיינ ,ןעבייל עטעדנואווראפ גיצכא ,ןעטרעּפמעל

 -יא ןעפראוועגרעבירא לעטנַאמ ן'טימ יצורבַא'ד .ןעביוט

 יד רעביא רעט'םולח'עצ א םורא טהעג ןעלסקַא יד רעב

 ןוא ןעבעל ם'ןופ רענטרענריצאּפש ענידייל ,עטיירב

 טקוק'מ זַא רָאנ ,סקניל ןוא סטכער --- ןעלכיימש טפרַאו

 -כיימש ןייק טשינ ןענייז סָאד זא ,ןעמ טהעז וצ טוג ךיז

 ןעבָאה סָאװ ,גנעלש עטנוב ,עזעיצארג ,גנעלש רָאנ ,ןעל

 ,ָא -- טבעלעג םס םענענייא רעייז ףיוא גנַאלנערהָאי

 !ןעביירש ןענעק רימ ניד'הצילמ יוו ,רעניימ יצורבַא'ד

 ןופ רהיא טנערעל ,ןעגַאזניז ס'יצורבַא'ד רהיא טנעייל

 -ע וו רעבָא .גנאנרעטנואטלעוו א ןופ יוװ גינעוו יוזא ייז

 .רעניהור ןוא רעגנירג ןוא ןופרעד רחיא טרעװ ר ענינ

 סלא ןעבילקענסיױא ןיילא ךיז טָאה יצורבַא'ד

 "רעה ןייז ןופ דנענענ רעטסטייוו רעד וצ רָאדַאסַאנמַא

 -עטניא יד רע טערטראפ ןעטרָאד ןוא .המשנ רעדנעש

 טשינ טָאה יצורבַא'ד רעבָא .ןיצורבַא'ד -- ןופ ןעסער

 יזא םהיא טָאה רע סָאו ,ראפרעד ן'יצורבַא'ד בעיל

 -ירטניא .ןיילק יוזא ,גידלעשנעמ יוזא ,בעיל שיאעבעלּפ

 יילרעלא ןא ךיז ףיוא טצייר .ןיילא ךיז ןענעק רע טריג
 -יױלכָאנ םהיא ןעלָאז ייז ןעמזירָאפַא עטנערעגפיוא ,עזייב

 ןיילַא ךיז -- ןוא םהיא ןערעגרע ןוא ןעפ

 ףיוא טשינ רחיא טרהאפ (נאצרעח) ן'יצורבַא'ד טימ
 -ילאנרושז א ףיוא רעדא ,ןענאווטייר ןעשיטסיצילכופ ַא

 ןעשיטסירטעלעב א ףיוא רעדָא ,דרעפ-טסאל ןעשיטס
 ךייא ןערחיפ ןענָאיסרוקסקע ס'יצורבַא'ד .ל?יבָאמַאטיױא
 .טונימ א ליימ 116 ןופ טייקלענש א טימ ּפוליד-ּפול ףיוא

 ךייא טדיינש סע .ךייא טפרַאװ סע .ךייא טביוהרעד סע
 ןערעיודעג לָאז סע ןעוו .ךייא טקערש סע .םעֶטָא םעד פא

 ןעטלאהענפיוא טשינ רשפא רהיא טלָאװ ענר א ךָאנ

 ךייא טפראוו ןוא ךייא טלעסיירטוצ יצורנַא'ד רעבָא

 --- ֹוצ טייצ ןייק טשינ טָאה רהיא זא ,קנילפ יוזא סיורא
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 ,רהיא זא ןעגָאז רעדָא ,דלַאװג ןעיירש וצ רעדָא ,ן'שלז

 ?סָאוו וצ ןוא טרהָאפ רע ןיהו אוו ןעסיוו טליוו

 : רהעפעגמוא טגָאז יצורבַא'ד

 ןערהיר טעװ ,רימ ראפ שינעהעשעג זיא סָאװ סָאד

 טימ ןעמַאזוצ ךיז ןענעװַאב סָאװ ,ענעי ,ערעדנַא ךיוא

 -יורטילאטנעמיטנעס ,רעגידנעקיטש רעבלעזרעד ןיא רימ

 ערעדנא ףיוא .רעפסָאמטא-ןעלעז רעטלעצניקעג ,רעגירע

 ,ערעסעב ןעכוז ייז ןעלָאז .טינ ךיא רילוקעּפש ןעשנעמ

 .ןעטפַאשטנַאקַאב ערעטנוזעג

 ןעלעפעג וצ ןעביירש ןייז טימ טינ טכוז יצורבא'ד

 וצ םהיא רע טכוז ,ך י א יװ טקנוּפ רָאנ ,רעזעל םעד

 אזא טינ רשפא זיא סָאד .ןענערוצפיוא םהיא ,ןערעגרע

 ייב רעבָא ,ןערוטארעטיל ע ר ע ד נַא ןיא חלעמ עסיורג

 יד רעזעל םעד טקעל'מ ואוו ,סַאנ רעשידיא רעד ןיא זנוא

 ,ךיורייוו םהיא וצ טרעכיור'מ ואוו ,ןיימענ יוזא לעפַאנק

 ,עבעיל ןיא גָאט ַא לָאמ יירד םהיא ךיז טרעלקרע ןעמ ןוא

 ,ךיא יו ןעשנעמ עניוזא ןעהעז וצ גנוקיווקרעד א זיא

 -נואוו יוזא זיא ןעביירש רעזנוא סָאװ ,יצורבַא'ד רעדָא

 סרעטלַאהכוב עטנרעלעג ךס ַא ןוא ,רָאלק-טשיצראברעד

 ,ןעליוו רימ סאוו טשינ ןעסייוו

 -רָאנ ןוא גנידצלא ןענעוו טריזינַאטעילעפ יצורכַא'ד

 . -צלַא ןופ םרָאפ רעד ןיא טשינרָאג ןעגעוו רעדָא ,טשינ

 -רוברַאו םעד ןוא זעק רענרובמיל ןענעוו טדער רע ,גניד

 ןעבעיל םעד ףיוא טשרמולכ ךיז ט'זגורב רע .ףָאזָאליפ רעג

 טרָאט-גינַָאה ךעלקיטש סיוא טלייט ןוא יקסווָאלטישז ,רד

 ,געוו ןייז .קיתע-םכח ןוא ןיסאב .מ ,ןַאמשיילפ לאיזוע וצ

 -רעטנורא סָאד ,ן ע ש ז נ ַא ל ב סָאד זיא עיציזַאּפ ןייז

 ,ןעיצנעוונָאק עשיראנ ןופ ןעפיולטנא סָאד ,געוו ןופ ןחעג

 יצורבא'ד .ןעפילטנא טשינ | ע ק ןעמ עכלעוו ןופ

 רָאנ ,ןעכַאז עניילק רָאנ טשינ ןענעז לאיווירט זַא ,טסייוו
 ײמזירַאפַא .עט ס ער גג יד ,עסיור ג 'יד ךיוא

 -נענערב ןייז ןופ ּפָאטצלעמש ןיא טפראוו ןוא רע טריצ

 ,עטָאלב רעקיטש יילרעלא ,לעסעפטניט ןעטיור ,ןעגיד
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 רעווש רעטנוא .ךעלב ,ןעזייא ,שעמ ,זָאלנ ,ןעלערק
 ײלַא רעטנילייווננאלעג רעד טציז רעטסנעפ ענעננאהראפ

 טענאוו זיב ,טשימ ןוא ,טשימ ןוא ,טשימ ןוא טסימעב

 ץנַאלג םענייּפ םעד טימ טצילב עס ןוא .דלָאנ טרעוו סע

 רעשיריל ןופ ,עיזעֶאּפ ןופ ,קירָאטער רענעפילשעג ןופ

 טכארט --- "דלָאג יו טוג יוזא טקנוּפ , .טייקבילרעטסיולק

 .ש 5 א םפ ךיוא זיא ןיילא דלָאנ לייוו .רע

 ףיז ץוח א -- םענייק טסנרע טשינ טמענ יצורבא'ד

 יצורכַא'ד .טייז ןייז ןופ ךילשנעמ רהעז זיא סָאד .ןיילא

 ןעלאפעג טשינ זיא קלאפ עשטייד סָאד סָאװ ,טרעיודאב
 טשינ לאז רע ,ןעטעבענּפא ןוא רעזייק םעד סיפ יד וצ

 ,ךילרעייפ טשינ זיא סָאד .קילגמוא-טלעוו סָאד ןעגניירב

 ןעשירָאטסיה:ךילרעייפ א ןיא רעבָא ,יצורבא'ד טגָאז
 .ךילרעייפ-טשינ ןייז ןעמ געמ טנעמָאמ

 ,יצורבא'ד רעגנערטש-טשרמולכ רעכילרהעפעג רעד

 פעדייא יוזא טקנוּפ זיא סאוו ,רימ טביולג ,ץראה א טָאה

 רע .ר ע5 ע ד יי א ךס א ךָאנ ןוא סרעייא יוװ טיובעג

 ר ;טנָאז
 עטלא רימ ןעלחעצרעד סאווראפ וט -- טייצ עיינ א

 -ךנעווא ןעלדיז ,שידרעפ ןעכאל ,ךיז ןעּפוטש ,ןעטָאדקענַא
 -צינעג טכַאקראפ טָאה יז סאווראפ יורפ עדעימ יד טייצ

 ןעפיול ןוא ...ןעכַאז ערעזנוא ןעפראווראפ ןוא עעט עט
 עכילקילגנוא יד יװ ,טלעוו רעד רעביא םורא שירעטסיה
 ? ןעטרָאג ןעשיגָאלָאָאז רעקסנָארב ם'ןיא ךעלזיימ עסייוו

 עשידיא עטרימָארגאּפ יד ןענעוו 60 לעטעלב ףיוא ןוא
 : : : ןעיורפ

 ןענייז ןעיורפ ןוא ךאלדיימ .עשידיא עטדנעשעג יד

 םעד ןעגיובעגנָא ,סנירעריטראמ רעדָא ,עכילקילגנוא רעדָא

 "עג םיוצ ןיא ,?יומ סָאד טכַאמרַאפ ןוא רעיורט ןיא ּפָאק

 טינ .ןעקנעדעג טינ .עיזַאטנַאפ עגיהורמוא יד ןעטלַאח
 ,| ע ס ע ג ר א ם רֹונ .ןעלהעצרעד

 ,ך יי א רעביראד ןוא .ד יז טביירשאב יצורבא'ד

 ם ע ניי ק ךרוד -- ך יי א טביירשאב סאוו רעד
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 .ךיא ך ר ו ד ,טשינ םענייק טביירשאב רעד ,טשינ

 "ףָאנ רעדָא ,ךס א טניימ סָאװ םזירָאפא ןא זיא סָאד

 -- ,זֹא רָאנ ןיא גיטכיוו ! גיטכניו טשינ זיא סע .טשינ

 ןיא סָאװ ,טעּפע ןופ טייקגיטכיוו עסיורג יד סָאװ וצ

 ןעבעל סָאד ןוא םולח א וצ םולח א ןופ, ,..? םולח א זיולב
 ןעטקורדעג ם'ןופ טייקניטכיוו יד ןוא ,"קירב יד --- זיא

 : ןענאזניז יד ןופ 74 לעטעלב העז ?טרָאװ

 .טרָאו ע ג י ? יי ה  סָאד טגיניקעג טָאה לָאמַא

 טציא ,דיא רעטונג רעד -- לָאמַא ,טרָאװ סָאד -- טנייה

 ...רעביירש ...רעטונ רעד ---

 ן'םיוא טנעה עטגיילראפ טימ ,78 לעטעלב ףיוא ןוא

 :ןעינק ענעגניובעג טימ ןוא ,ץראח

 ביוטש ןוא שא--אי ,לחומ טשינ ןוא זייב טשינ וטזיב

 ןופ זא ,לָאמא טפערט'ס רעבָא .סעפענ ןעכָארבוצ א ןוא

 טליפ יז ןוא -- ילכ ענייר א טרעוו ילכ רענעכארבוצ רעד
 ןוא ליוא ןעשילמיה ,ןענידרעקעמשליואוו טימ ןא ךיז

 ךיז טסולגראפ ׁשֵא ןעגיטלַאק ,ןעגיביוטש ,ןעיורג ם'ןיא

 ,עלייוו א ףיוא ןעצעזאב וצ ךיז הניכש רעד לָאמַא

 -ַארַאב סָאװ ,םעד ןעגעוו טכַאל רע ןעוו ,רעטעּפש ןוא

 :ןערחָאי ערעטלע יד ףיוא רעמיורט ןייק ןייז טינ ?יוו ווָאנ
 ַאזַא -- .יצורבא'ד טנָאז -- !?רעדווב ,ט ז ו מ

 רעד טהעג םולח וצ םולח ןופ .עדַאירט ס'לעגעה .,ץעזעג

 רעדלעפ עט'םותי'ראפ ,עגיריורט יד רעביא געווסנעבעכ

 ? טייקכילקריוו ןופ
 -עוו טדער רע ןעוו ,104 לעטעלב ףיוא ,רעטעּפש ןוא

 רע לייוו ,טיוט םוצ טלייטרואראפ זיא סָאװ ,םענייא ןעג

 :לעדיימ א טניטלאווגראפ טָאה

 ?םהיא ןופ רעסעב ןעד רימ ןענייז ,רעניימ טָאג ,רעבָא

 ?ר ע נ עי ןוא ? וד ןוא ,ונ ? טקארטסבא ןעדער סָאװ וצ

 ןעבעל ןיא טניטלאווגראפ טינ ס'טָאה רעו ?ף י א ןוא

 ? ןעקנאדעג ןיא -- רעדָא ? ךאלדיימ עסיורג ןוא עניילק

 "ןרבא'ד, טגָאזעג ןוא חכ א ןוטעגנָא רימ טלָאװ ךיא

 "עטיל יד ןעוו ,"יודיו טרָאס ןימ א ןענעז ןעגאזגיז ס'יצ
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 יד .ןעגיל א ,לעדניווש א ןייז טשינ ןעלָאז םיודיו עשיראר

 ןעפאשוצנייא ךיז ?עטימ א זיולב ןענעז ייז ןופ עטסיימ

 יצורבא'ד .יודו רעטפַאחרעדיוש ַא רַאפ לַאירעטַאמ םעיינ

 ןופ ּפָארַא טשינ לָאמנייק טזָאל רע .ךיז ך ר ו ד טהעז

 "עטש טימ -- ךיז טנינייּפ ןוא ניוא עשיטירק סָאד ךיז

 ענייז ,ןעטייקכאווש ענענייא ענייז ןופ .ןעלכיימש עניכ

 ןוא ךיז טנָאלש רע עכלעוו טימ ,ןעשטייב רע טכַאמ ,דניז

 יד ,עגיזיר יד ,עכאווש יד ,ךייא -- רע טנַאלש ךיז טימ

 -נוא יד ,ןענילפ יד ,ןעטרעּפמעל יד ,ענעפלָאהַאבמוא

 ,עגידנעבראטש-טונימ-רעדעי ,עכילברעטש

 ןוא שידיא ןעטוג ןופ רעטסומ א ןענייז ןעגַאזניז יר

 ןופ גנורעסעבסיוא ראפ עיסימאק , יד רידנעמָאקער ךיא

 ועינילער ךוב סָאד ןענעייל וצ "עיפארגָאטרָא רעשידיא

 יז ,ןעמַאנסױא עניילק טימ --- גינעוונעסיוא ףיוא ןוא
 ,ןעמ טהייצרעפ עניטכעמנהֶא רעדניק , : עדנענלאפ יד

 ןַאמלעטנעשוד ןוא .(יעפּפ א טימ) רעפּפָא רעדָא .(24)
 ןוא (20) ך י ? י י ר ג רעדָא ,(ןאמלעטנעשז טאטשנא)
 -ראפ טאטשנא) ןעברעדרעפ ,(ט ש י נג טאטשנא) טינ
 יו ,רוטקעטיכרַאדץַאז עכילגעמנוא אזא רעדָא .(ןעברַאד

 טעטירָאטױא ןא זיא גניסעל םירפא דלאהטאנ (7)
 לרַאק ,רעסנעּפס טרעברעה ןופ רערענעלק ןייק טשינ

 רעכלעוו ,ןיװרַאד סלרַאשט ןוא ןיבור המלש ,רד ,סקרַאמ

 ןעמ ביוא ,ןעפָארטעג יו ךָאנ ,ןעפָארטענ ,עודיכ ,טָאה

 ןָאיצאלימיסא-ןעדיא ,טפַאשנעסיוו ןיא םעד ןעביולנ לאז

 .םיובנעגייפ .ב ןעטבעילראפדקנאדעג:-ןעיירפ ןוא

 -ַאמ א ןעגאזניז יד ןיא ןאראפ רעבָא ןענעז ראפרעד
 ןוא עקנַאלש ןוא עטכייל ,ןעצַאז ענייפ רהעז עס
 ןופ ןענעז ןעצאז ידטֶא ןופ בור'ס .עשילרעטסיוא

 םעד ןעצוּפ ייז תעב סָאװ ,ןעטייקנהעש טרָאס םענעי

 רעבָא םערָא --- ךישדנַאה עסייוו ייז ןעגָארט ,ןעוויוא

 טימ טוה םעיינ א ןיא ןוטעגנא רעבָא ,ןעגָאלשרעד .ןייר

 רעד טימ גיטכיזראפ רהעז רעבָא ,שילָאכנַאלעמ .ןערעדעפ

 ! קיטַאמַארג
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 ףייל ינַאמ

 .ןעויטָאמ עשיװַאלס ,ןעדַאלַאב ,רעדעול

 ."לעונוא , גַאלרַאפ ,רעביב ווירד

 רעזעל ערעזנוא רימ ןעטַאר ןענעווטסעדנופ . . .
 !רעכיב יירד ס'בייל ינַאמ ןעפיוק וצ

 וצ טניואועג רהיא טנעו ףורדוצ ןעניזָאד םעד

 "עמ יד ויא סע .קיטירק רעדעי ןופ ףוס ן'םיוא ןענעייל
 -ביירש עגידנענייוו ,עניד'חמשנ-ךייוו ערעזנוא ייב עדָאט

 ,ןעלקנומ ייז .רעהא ןוא ןיחא ןעגיוו וצ ךיז ,רעטסעווש

 ןיא ןעיירש ןוא ,לערעטסנעפ-ךַאד א ךרוד ןיירא ןעדער

 זיא םעדכָאנרעד רָאנ .טשינ נױט עס -- זא ,ןיירא לעברא
 ף י מס  ךָאד ךַאֿמפ ךיא 4ךיא וט סָאװ : בשימ ךיז ןעמ

 יִאט ןופ ?היפענ ןיימ ןיא ואו ןא !ךיל קיל נג מוא
 "וירש עֶלַא ןופ ַאנלַאמַא יד טעוװ סָאװ ןוא ? טעטירַאדיל

 ביוחמס ף י א ןיב סָאװ ןוא ? וצרעד ןענָאז סנָאינויירעב

 ךָאד ןעמ זיא סעּטע ? םיאנוש לעיפ יוזא ןעכַאמ וצ רימ

 ףָאד ןעמ טָאה סעּפע ? ןיינ יצ ,רהָאי ןעטוג םוצ ,ןעדיא

 ןוא ,תונמחר ןוא ,ןעגנודניבראפ ןוא ,ץרַאה ךילשנעמ ַא
 סאוו טנייה .טייקרעכיז-טשינ ןוא ,קערש ןוא ,טפאשבעיל

 ? ןעמ טומ

 ןוא רעקיטירק רענידנעטכארטרעווש רעד טכַארט
 -ילָאירטיװ יד רעדעפ רעד טימ רעביא טהענ ןוא ,טכַארמ
 "מעט לעסיבא ייז טכַאמ ,ןעלקיטרא ענייז ןופ ןעלעטש עש

 םעדכַאנרעד .רעכאווש ,רענידעמומ ,רעכייוו ,רעּפ
 -אראּפ-סולש ןעטנאקאב-לעיפ םעד קעווא רע טלעטש

 ;ףַארג
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 .רעטייוו יוזא ןוא --- ,,רימ ןעטאר ןענעווטסעדנופ ,

 רעזנוא ןופ ָאיליטקנוּפ עשילארָאמ יד פא ךיא טיה

 -יימ עלא ייב גיטכירפיוא טעב'כ ןוא ךַאפ ןעשירארעטיל

 ןעפיוק ןעלָאז ייז ,עטנאקאב ןוא דניירפ עכילנעזרעּפ ענ
 יד לעיפיו טשינ סייוו ךיא .רעכיב יירד ס'בייל ינאמ

 ךיא רעבָא .ןעבעגעגנַא טשינ זיא'ס .ןעטסָאק רעכיב יירד

 טאר ךיא יו טקנוּפ .ןעפיוק ייז טלאז רהיא ךייא טאר

 ,גידנעטשנאנוא ןענייא ןיימ ןעפיוק טלאז רחיא ךייא

 ,רימ טביולג ןוא ."ןעזיור עדליוו, ?עכיב ןעבירשעגכאווש
 -רוא גונעג ךיא בָאה ,לעכיב ןענייא ןיימ ךייש סָאװ זא

 ,ךייא טלהָאמ .ןענעייל סע טלָאז רהיא ןעלעוו וצ ןעכאז
 ןיימ ראפ טלהָאצ רחיא סאוו טנעס גיצפופ ןעדעי ןופ זא

 ןעטנַאקיּפ-שילַאכנַאלעמ ,ןערַאגלואוו"ךילניילק ,םעניילק
 עדעי ראפ .טנעס ןעבלַאהטנעצניינ ךיא םוקאב ,ךוב
 ףיוק ,םוקאב ךיא סָאװ טנעס (1872) ןעבלַאהטנעצניינ
 גונענ ?סאוו סיוא סע טכַאמ סָאװ -- -- -- רימ ךיא
 לָאז בייל ינַאמ שיריל ןוא בעיל יװ זא ,ןענָאז וצ זיא

 ,ןעטַאש טשינ ,ןענָאז רימָאל ,םהיא טעוװ --- ןייז טשינ

 ,רעכיב יירד (עליואוו ץנַאג) ענייז ןעפיוק טעװו רחיא זא

ִ* 4 ִ* 

 טימ ,ןוטעג טכילפ ןייז רָאמ רעד טָאח טציא ןוא

 .טייקנייפכאפ ,קיטע ,סעטילָאּפ לעסיב ןעגיטיונ םעד

 ינאמ קירד ,טנַאגעלע ץנאג םוראד ךיס גיונראפ ךיא

 וצ וצטערט ךיא ןוא טנַאה עשלעריימ ,עניר ס'בייל

 - צ+ ר ַא ה -- ! רימ ,טביולג --- רעלעדייאיטשינ ןיימ

 ןופ ןעבישרעטנורא ןופ טייברא ר ע גיד נע כ ער ב

 ,רעדורב ןעטוג א ,דניירפ א ,רבח א לַאטסעדעּפ ַא

 ,רימ ךיז טכאד ,גיטיונ זיא סע ,אש --- בייל ינאמ

 -אלַאמ ןעמוק סע לָאז ןוא ,ביירשירָאפ לעקיטש א ךָאנ
 ןייק טשינ ןיא בייל ינַאמ :(! טראוו ןהעש ַא) ַאּפָארּפ
 ךילגעמ ,רעטכיד רעטונ א רשפא -- רעטכיד רעטכעלש

 -נוא טפלעה א זיב רשפא .רעטכיד רעטנעכייצעגסיוא ןא
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 -ָארשרעדי-טשינ רעבָא ,(?ּפָארַא ןעביוא ןופ) ךילברעטש

 ןיימ ןעצילב ןענעווטסעדנופ לאז שירעדרעמ ןוא ןעק

 הרבח רענעי ןופ ּפעק יד רעביא דרעווש-ביירש עפראש

 -יילק עטכייל ,עשלעדיימ יד רעטניה ךיז טלאהעב סָאוװ

 .'בייל ינַאמ ןופ רעד

 ,רעטיימווט היצ םענעשעמ א ךרוד -- גָאז ךיא

 ינַאמ טשינ : סטכער סעּפע יו ןוז רעד ןיא טצנַאלג ּסָאוװ

 .ם זי ב יו ? י נ ַא מ רעד רָאנ .טכעלש ןיא םייל

 -רעדניק ,טָא ?ןעררעה עגנוי עניימ רחיא טהעטשראפ
 "רעד ףךייא לע ףךיא ,רימ םורא קעווא ךיז טצעז ,ךעל

 ,בייל ינאמ ןופ עדַאלַאב ןימ א טעמכ ,חשעמ א ןעלהעצ

 ןעוועג זיא לָאמא : רענילק ןוא רעכאווש -- ?עסיבא רָאנ

 -ענָארטוצ א לעסיבא רָאנ רענענַאװצענּפא ןא ,גינעק א
 "עג ןיא רע לייוו) רענענַאזעג א ןענָאז רע טנעלפ ,רענ
 ,רעדירב :(רענעגָארטעצ א ,ךענענָאװצענּפָא ןא ןעוו

 -מורא זיא רע ןוא ,בייל ן'פיוא דמעה ןייק טשינ ףראד'מ

 םהיא טָאה'ס רעבָא .טײקטעקַאנ סיורג טימ ןעגנַאגעג

 ןוא ענזירּפאק לעסיבא ןייז זומ גינעק א ?ייוו .טסַאּפעג
 ,םירוחב-זיולק ,טיילעמירָא יו ךיג יוזא רעבָא ,טעקַאנ ---

 טשינ ע ב ט ב ןעבָאה עכלעוו ,רעּפעלש ,רעגנילשטפול
 ,ןערָאװעג רהָאוװעג ןענעז ,בייל ן'פיוא דמעה ןייל טאהעג

 ןופ ןערָאװעג טרימַאלקָארּפ זיא םזידמעהנחא רעד ןא

 ןעמוקעגנ ייז ןענעז ,ןיילא גינעק םעד טעטסַאיַאמ ןייז

 -עק ךעלקיטש ךיוא ןענעז רימ : ןענירשעג ןוא ןעהילפוצ

 ,רעדמעה ןהא ךיוא ןעהעג רימ --- ענינ

 .ןח ןעסיוועג א טָאה יירענעקטשינ ס'בייל ינאמ

 לעסיבא ,טמַאלפרַאפ-ךילביל-נלק טפָא ,גיגנַאזעג ןיא

 -עלעטשנא ?עסיבא ,גידנעיורפננוי לעסיבא ,ךעלקנארק

 נָא ,ענורטס עגנוי א ןיראד ךיז-טרהיר סע רעבָא -- שיר

 ,ט שר ע םהיא טכַאמ'מ סָאװ ,?לעדיפ א ףיוא טנַאּפשעג

 -כיל ךס א טימ טּפָא ןוא ,גיצנוק ,שירעלעניגירא רעבָא
 "נעפ טביוטשראפ א ךרוד ןיירא טציילפ סָאװ ,טייקניט

 ןעהענ סעקילָארק וואו ,בוטש רענידייל א ןוא ,רעטס
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 ענעניטשרוב ןופ עקשעמעל ענעטנעמיד ןעסע ןוא םורא

 . ןוא טלַאמ יינש-רעטרעוו רעסייוו ס'בייל ינאמ .ןעלסיש

 ןהֶא ,לעיצ א ןהָא ,ןיילא יינש ס'טָאג יו טקנוּפ ,טלַאפ

 .ןודא:טימייינש ןיא סע .טפַאשנעדייל ןהֶא ,ןעליו ַא

 "יב סָאד ןעגנַאלרעד לָאז ןרעּפלַאה דניירפ ןיימ ןעוו ,הֶָא

 ,טולב ויא חֹּכ ןוא ,חכ זיא םרוטש רעבָא ! םרוטש לעס

 -ראפ ,רַאנלואוו --- זיא ןעבעל ןוא ,ןעבעל זיא טולב ןוא

 "קערש -- ןוא ,ףעיט ןוא ,שיטעטסע-טשינ ,טרעטנָאלּפ

 טשנעבעג זיא'ס רעוו --- ! ןהעז ןָאק סאוו םעד ראפ ,ךיל

 היול רענענייא ןייז ךָאנ ןהענכָאנ ןאק ,טיילדנילב טימ

 ףיוא ןרעּפמילק רעדָא ,לעקינָאמרַאה א ףיוא ןעלעיּפש ןוא

 ,עלעדיפ ַא

 ןופ ןערָאװעג ןעביוהעג ןוא טכיוהעג זיא בייל ינַאמ

 עננוי --- ! טרָאװ םעד ןופ טוג טשינ רימ זיא סע --- יד

 .ןעזרעפ עיירפ טימ רעטנוא-ךעלנני סָאװ ,טיילעגנוי

 "ענג ןיא ,ןענָאזטשינראג ןופ לָאטסָאּפַא רעד בייל ינַאמ

 סָאו עלא ןֹופ יבצ-יתבש וינעווע-בלאק-עד רעד ןערָאװ

 ןעקע עֶלַא ןופ .ןענָאז וצ סָאוװ ט ש ינ ן| ע ב ַא ה

 -י ד מ ע ה נ ה ַא יד ןעהיצ ןעמונענ ךיז ןעבָאה טלעוו

 -ידמעהנהֶא איבנ רעד עבעל סע :ןעיירש ןוא ,ן{ ע ט ס

 ןיא ןעוװעג ןיא סָאד :טלהעצרעד עירָאטסיה יד !םונ

 טַאחעג סאוו רָאנ טָאה בייל ינַאמ גינעק ,19 --- --- רהֶאי

 -לָאמ טיול טכַאמענ ןייז ףרַאד רעיל א זא ,טרימַאלקָארּפ

 :טּפעצער ןעגנירנ-רהעז ןעדנעג

 ,ךיא ןיב ךיילב ,ךיא ןיב דעימ,

 ,ךיילב ךיא ןיב ,דעימ ךיא ןיב ונ

 : רעדָא
 .טכַאנ עטוג א ,טוג ונ ,טוג טשינ ,טוג טשינ

 : רעדָא |
 עניילק עניימ ןענייוו ,ןענייוו רעדניק עניימ ןוא

 ,רעדניק
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 : רעדָא

 עטיור ענייפ ,רעטיור ,רעטיור ןענערב רעטציא

 .ןעזיור
 :רעדָא

 יד ,ןעלבענ יד ןיא ,ןענַאעקַא ,ןע'מי יד ןיא
 .ןענַאמוט

 : רעדָא
 -- -= -- ןערהַאפ ןערהופ עליפ ןעּפענ

 ַא ןופ קיטסַאנמיג ךַארּפש רעד ןיא לעסיבא טנַאמרעד)
 ןופ , רעדָא ."רָאש ?עשדיס יד טע סלעשייס ,טלעס יש,
 ןיא סקיב א סקיפ ַא טגָארט ,קסיב ןייק יב קסעלט
 יזא טשינ ןיילאךיזןיא זיא גנידצלַא סָאד (."קטיפ
 ןוא גידוועליּפש רהעז ,ןעמעלַא ךָאנ ,זיא סע .טכעלש
 טבאמעג ןוא ,טגאזעגהעביא לעיפֹוצ רָאנ -- ,טכייל
 רערעדנַא ןא רעדָא ,ךיא ואוו טרָאד --- טלוק ַא ןופרעד
 -עדנַא ןָאילימ א ןעשיווצ ןוטעג סע טלָאװ ינידוח-ךַארּפש
 .ןעטייברא עכילנעט ער

 -יפל ופ ןי רע ט כ יד י ד יד זיא בייל ינַאמ

 "םילבייוו יד ןיא רע .י ן"עֶאּפ ןופ י ז יד זיא רע ,רעד

 "הערט ,ןערהערט .טכיבענראפ ןוא טכילבייווראפ ,טייק

 א ,תוקמ-"ערהערט א ןיא בייל ינאמ .ןערהערט ,ןער

 םהיא טיג .ףעיט יד רעטפַאלק ןעביז ,ַארַאגַאינ-ןערהערט

 םהיא טינ ,ןערהערט טהענ עס -- ןוא סופ א ייב רהיר ַא

 ינאמ .ןערהערט טציילפ עס -- ןוא ?עטיח םייב היצ ַא

 רעצנַאג ןייז טימ רָאנ ,ןעגיוא יד טימ טשינ טנייוו בייל

 -נענייוו יד טשינ זיא רע .טייקכילנעזרעּפ רענעגיוצעגנָא

 טלייטעצ ףרַאד סָאװ ,{ יי וו ע ג רָאנ ,עברעוו עגיד
 ןוא .רעטכיד טימ ןָארדַאקסע ןעבלַאה א ןעשיווצ ןערעוו

 5 עיפוצ ? ע סי ב ַא ןענייוו עלַא ןעלעוו ןַאד

 רעד זיא רע ,סקולדעד-םירוסידלעב א זיא בייל ינַאמ

 -נא .ירטסודניאיםירוסי רעד ןופ רעלעפעקאר רע'תמא

 ןֶא םהיא ןעוט ,קילנמוא רעייז | ע ר י ק ס ַא 6 ערעד
 -נעּפ טעד ןופ רעצ רעד ןזיא םיטניא וצ ?ייוו ,רעיילש א
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 -ןייב ףיוא ןעלעטשטיורא סע לָאז'מ --- המשנ ט'נעש

 (? ס'רעטעפ) ןייז טמענ בייל ינאמ רעבָא ! רעדנואוו

 מהיא טוט ,לעדיימ"הלב א יװ םיוא סע טצוּפ ,קילגמוא

 -עננעטס עכילטע ןיירא טחיא טכעלפ ,עלעטיה יינ א ןא

 סַאג ןיא סיורא םהיא טימ טהעג ןוא ראָאה יד ןיא ךעל

 א ראפ סָאו ,ןהעז טלעוו יד לָאז .ןעריצַאּפש לעסיבא

 רע טצוּפענסיוא יװ ןוא טָאה בייל ינַאמ קילגמוא ןחעש

 !ןעדער טשינ ךעבענ ןאק סע ןהעש יװ ןוא ךענענ זיא

 .רעדיל ראפ ןעלחיפעג ענייז סיוא טייב בייל ינַאמ

 טהעז ,העוו םהיא טוט עס סאוו סָאד ןעגניז וצ טאטשנא

 ןענַאק סע לאז רע זא ,יוזא ןוט העוו םהיא לָאז סע רע

 רע רָאנ ,ס י ו ר א טשינ ךיז טגניז רע ,ןענניזאב

 ! עטנַאקַאב רַאפ ןהעש זיא'ס ?ייוו ,יוזא טַאלג ךיז טגניז

 "עבעווניּפש ענייפ רשפא ןענעז רעדיל ס'בייל ינאמ

 ,טבעװניּפש ןעניּפש ןעשנעמ ןעלָאז סָאװ וצ רעבָא ,ןעייר

 --- רעדָא ,רעכיטנעשַאט עכילצונ ןעניּפש ןענַאק ייז ןעוו

 ? תונתמ-ההלכ עניצינ- טשי נ -- ! ןייז זַאַכ

 טדער רע רעבָא ,ןעקנַאדעג רשפא טָאה בייל ינַאמ

 "יט רשפא טָאה רע .זנורב ייז טימ זיא רע .ייז וצ טשינ

 ןעטפַאשנעדייל ע ? א) ןעטפַאשנעדייל עגידמערוטש ,עפ

 ךיז ןעמערוטש ייז רעבָא ,(! נידמערוטש ןוא ףעיט ןענעז

 םוצ ייז טגניזרעד רע .ןעגניז ןופ סעצָארּפ ם'ניא סיוא

 -- ןוא בוטש ןיא טציז בייל רעטסעדליוו ס'ינאמ ! טיוט

 טרעּפמעל רעטסטגערעגפיוא ןייז .ןעניקשופ טנעייל

 טליפש -- ןוא ןעגיוא יד ףיוא ןעלירב טימ ,םורא טהענ

 ןוא ,ּפוריס טימ רעסַאװ ןעקנירט ןעגנַאלש ענייז .ךַאש

 .שיאעוורענ ךילקערש ןענעז

 ,טהילג טפַאשקנעב יד ץרַאה ןיימ ןיא

 ,רייר ענייד ךָאנ ,קילב א סנייד ךָאנ

 ,ריילק ןופ ךרָאש ןעסייה א סנייד ךָאנ
 (.12) .טירט ענידנעגניז ענייד ךָאנ

 טשינ ןאק ךרָאש א סָאװ ,סָאד ?חומ םהיא ךיא ןיב

 * נג י ז, עשירעלעטשנא יד טהיא בינראפ ןוא ,סייה ןייז
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 סָאװ ,להיפענ םענהעש םעד בעילוצ ,טירט "ע ג י ד נ ע ג

 םעד ןיא ןיירא רע טלַאֿפ רדלַאב רעבָא ,ןירַאד טהילנ

 ייר'טונימידוטפא ,רענהעצכַא-העצניינ ,םענרעדַאמניױוה

 .םזיסעּפע ןוא םזיצימע ןופ ?עטשנַא ןענ

 ,טנָאמ ט ע 89 ע ןוא טנייוװ ץ'י מ י א
 (14) -- טנַאמרעד ןוא ךיז טעב ןוא טנייוו

 ןוא ץימע ןיא טניל סע סָאװ ןיוש רימ ןעסייוו

 ,עסערדא ןוא ןעמָאנ ,,7 .ס רניירמ : ךיא גָאז !סעפע

 זיא ר ע וו ןוא ?ץימע רעד זיא ר ע וו !עטיב

 רעד סָאװ ,טשינג ךיא העטשראפ סעּפע !סעּפע רעד

 רעד ןיא רהָאי ףלע עטצעל יד טייז םורא טהעג רעצימע

 ןעמ ןוא ,רהיט רעד ןיא טּפַאלק ןוא ,ננוטכיד רעשידיא

 טשינ םהיא ןָאק'מ ןוא !זיא רע רעו טשינ טסייוו

 !ן ע פ א כ

 שאמארד עכילנעזרעּפ א טלערנאהאב בייל ינאמ

 :16 לעטעלב !ףויא

 ןעגיובעגנייא ןעציז סָאװ יד ראפ טליּפש יז רָאנ '
 : ףיוא ךיז טלעטש יז .גידנעגייווש לעקניוו ןיא

 ! גונעג

 גולק רענייא טלעכיימש רעטסניפ רעד ןופ ןוא
 .ןעגיוא עגידלעבענ ,עסיורג טימ טנערב רענייא ןוא
 לעסיב ןייז טימ גיטכיזראפ רהעז זיא בייל ינאמ

 ןופ ץכעלַאש יד וליפא קעווא טשינ טפראוו רע .טנעלַאט

 2? ע נינ י ר ַא טצונ רע ואוו טרָאד ןוא ,רעדיל ענייז

 םעד ןפ } ע ט ָא ש םעד רע טלַאהאב ,ץכעלאש יד

 ןוא רעטעלבנעזיור ףיוא סע טלעגערּפ רע ןוא ,ץכעלאש

 ךיז רע טּפַאכ .רעטניוו ףיוא סע טלַאהאב ןוא ,גנירמיצ

 (!ר י מס י י ב יז יוזא טעמכ) ןזיא טרָאװ א ןיא ןָא

 ןוא ,"ןעשידנַאל, ןוא '"דיירפ עסייוו, .תושלח ןיב

 "ניגיוב , ןוא "גירטיצ , ןוא "ךעלדמעה , ןוא ,,ןערהערט,
 ןוא "טייקליטש , ןוא "טייקכיילב , ןוא "גידנעפָאלש , ןוא
 ,"יוזא-טִא

 ןוא "יינש , ןעמארנ יד ןופ טשינ ןעמ טרער ,אלימ
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 רעדעי ףיוא טעמכ טפערט ןעמַארג עניוזא --- "יוזא;
 רעבָא .רעטייוו יוזא ןוא ,"רעיינש ןוא רעיוט, ,לעטעלב
 -ימש א ?דעיל עמוטש-ךַאּפלעיפ עגיזָאד סָאד טגָאז סָאװ
 ךעיל א טשינ זיא ,בייל ינַאמ רעביל ןייפ ,דעיליסגנומ
 טסביירש וד תעב גנמיטש ט ס ַא ה וד ןעכלעוו ייב
 ,ר י מ ייב גנומיטש סיורא טפור סָאװ דעיל ַא רָאנ ,סע
 ןעביירשראפ וצ סָאד ,עטיב .סע | ע י י  ךיא תעב
 | ! ןעגעלָאק ,ךעלכיב-ץיטָאנ ןיא

 ,גנַאזעג ןעגייא ןייז טרעה בייל ינַאמ טכעלש יו
 עטנעכייצענסיוא ןייז ןופ ןענרעל ןעטסעב םוצ ןעמ ןאק
 -אב לענש -- ןענעז ןעדַאלַאב ענייז ; בגא) ערַאלַאב
 פייט א .טָאה רע סָאװ רעדעיל עטסעב יד -- !טקרעמ
 ןוא ,,ףָאלש רעד, ,"טָאוװכ-לעגניצ-לעגניא, יװ ,ייז ןופ
 ןיא ןוא גנאלק ןיא ןעטָארעג רהעז ןענעז "איבנה והילא ,
 טימ "על'השמ , דעיל סָאד טנידנע רע ואוו ,(טלַאהניא
 : תורוש יד

 ,סיורא 5ע קע?נ א ,ןיירא לע ק על ג א
 .השעמ עצנַאג יד זיא סָאד ןוא
 סָאד טאטשנַא "לעקעלג, טרעװ סָאד טצונ ? .מ

 רעכעלשידיא טגנילק סָאװ ,"?עקעלפ , עכילמיטסקלאפ
 זיא 'השעמ עצנַאג יד, תעב ,ר ע כיל דל יי ב ןוא
 רעדָא ,שילַאקיזמ-טשינ ךילקערש יא ,שידיאיטשיג יא
 -ענג, וצ םארג א) "ייפאק-רעלעק , יו רעטרעוו עניוזא
 -ַאב יד ןופ 8 ?עטעלב) ,,לעקזיב, לָאמ ייווצ ןוא ("יירש
 רעדָא ,(86 לעטעלב) "טירט על ַא וו קע רעדָא (ןעדַאל
 וינעוע רעד ןעגעװ דעיל סָאד יו "דליבסנעבעל,. ַאזַא
 א ןופ עידענַארט יד טביירשאב רעטכיד רעד .י ב
 -נעזָאר יו ,ךיז טָאה סָאװ ,ךעבענ לעדיימ טרהיפראפ
 טייר :ןעטעבעג ןערהערט טימס םהיא ייב ,טגָאז רלעפ
 רעדָא .ןעטערטוצ רעטעּפש ךימ טסעװ ,סיוא טשינ ךימ
 :111 לעטעלב ףיוא יו רעטנָאלּפ-ץַאז ַאזַא

 --- רעקיריל רעד טגניז דעיל דנו-ענ עפיורג ןייז
 ! דנוה רעד |
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 רעקיריל רעד זא טניימ סָאד ,יצ טשינ רהיא טסייוו
 ,סע טניימ רעדָא ! רעקיריל רעד ,טנוה רעד ; טנוה א זיא

 -רעוו ערעווש עניוזא ןוא .רעקיריל א זיא טנוה רעד זא

 ןוא ןָאטָאנַאמ, ס'ןידרָאג ןופ (116) "ןָאטָאנָאמ , יו רעט
 ןוא שנעמ ,טָאג , ןיא ,"ןעלמיה יד ןיא זיא גילייווננַאל

 לעטעלב ףיוא לָאמ 2 ז ַא 7 פ ַא 7 ש ןוא ,"לעפייט

85. 
 טימ טרעטיצעגנכרוד טרעוו ץראה ס',? ,מ ןעוו ןוא

 סָאװ תורוד ערעזנוא עלא ראפ המקנ ןופ ?היפענ םעד

 עלא ראפ ,סנעפיוהרעטייש יד ףיוא ןעברָאטשעג ןענעז

 ,ןעטַאט םוצ רע טדער ,סנעבעל עטניציירקענ ערעזנוא

 :טגָאז א ,ו י נג ע ט א ט םוצ
 ן'טימ יוזא שטיינק םינ ,(ַאּפַאּפ ,ןסיל} עטַאט רעה

 םערב

 .וצ טשינ ךימ דנַאה רעד ייב טלַאה ןוא

 --- ,םשה לוליח א זיא סָאד יצ ,טינ סייוו ךיא

 -- -- .,וט ךיא סָאװ טונ רעבָא סייוו ךיא
 (-- תורוד יד ןופ יירשעג םעד טרעהרעד טָאװ 9 .מ)

 ,ףרַאש ךיא יו ,טסהעז וד ,רעסעמ רעד זיא טָא ןוא
 ,חור יד זנוא ייז ייב ןעמענ טעוװו

 (? זנוא --- ייז ייב)
 ,רעטייוו יוזא ןוא .ןעפרַאשרעד ךימ זָאל ,עטאט ,ונ

 ינַאמ טנערענפיוא טשינ יוװ ,גיחור יו ,ליטש יוװ
 רע !המקנ רעטסכעה ןופ ןעטונימ יד ןיא ןיא בייל
 |יא טשרע סע טלַאה רע ,רעסעמ ע'רשכ סָאד טפרַאש

 ןוט ךיז טעוװ ,ןעפראשרעד טעו רע זא .| ע פ ר ַא ש

 טייק לייוורעד רעבָא ! ןעפלעה טָאנ זנוא לָאז יוזא .ךשוח

 !ט פ ר ַא ש ןוא עקטַאלָאקָאש ַא ךיז רע

 -העג רעד וצ ןערהעק רעדיל ס'בייל ינאמ ןופ ךס א

 רעשידיא-יינ רעד ןופ ?ײטּפָא קוק-א-ביג-ןוא-סיורא

 רעטכיד רעד עכלעוו ןיא ,רעדיל ןענעז סָאד .,גנוטכיד
 טרעה ןוא טהעז רע סָאװ ג ניי ד צ 9 א טנעכייצראפ

 ,ס'ענר ןעבלַאהרעדנָא ןופ טייצ ןיא ---
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 -עלב ףיוא רעדיל טראפ םעד ןופ רעטסומ פ5 .ט

 : 109 לעט
 ,ןעגָאלשעג ןיוש ףלעווצ טָאה רענייז רעד

 ,טכַאנייב רעגייז א ןיוש ףלעווצ זיא'ס
 : טכַארט ןוא רעגייז ן'פיוא קוק ךיא

 .טכַאנײב רעגייז א ןיוש ףלעווצ זיא'ס

 זיב ןעהיצ טנעקעג ךיז ךילריטַאנ טָאה דעיל סָאד

 טרָאס ןעגיזָאד םעד ןופ עלַא יװ ,גאטיירפ גָאטכַארעביא

 ןיימ ביג ךיא .ןעהיצ ןוא ןעהיצ סָאד ןעמ ןָאק י פ ַא ט

 : רעטסומ םענעגייא
 ,טכַאנ זיא'ס
 .סַאנ ןיא סיורא רימ העג ךיא

 ,סַאנ זיא'ס

 ,סַאלב ןוא

 .סַארק ןוא

 סאווק ןוא

 ,ךיא לי
 ךעלירד ןוא

 ,ןעטישנייא ףיוא

 . 4ן'טיג ואוו רעבָא
 ,טינ טיג'מ

 ,טכַאנ זיא'ס

 : טכַארט ךיא
 ,זיֹוה א
 ,בוטש ַא
 ,לעטעבקנַאב ַא
 .רענענ ַא
 .רעכַאמרענייז ַא
 ,ךלישטָאר

 .זַאקוַאק
 .ןעזייאביר
 ,ידוד"הכל



 .ןעלענַאדרַאד

 .ָאלעשזנַאילעקימ
 .ןהכה ןתנ

 --- טבַאגנ זיא'פ

 ; טכַארט ךיא

 ,טבַארּפ ַא

 -- טבַאוװש טע

 .ץרַאה'ס ריִמ

 .ץראווש זיא'ס

 ,רעטייוו יוזא ןוא

 יוזא טעװעלַאשז'מ סָאװ ,זיא ןופרעד לעדניווש רעד

 ןעוו .עלעטניּפ א טימ תורוש סקעז טָארוקַא ,טרָאװ סָאד

 רעטקַאהעג ַאזַא טימ לעכיב ץנַאג ַא ןעביירשנָא לָאז'מ
 רענייק סע טעװ ,(גנירג רהעז ןוט ןעמ ןאק סָאד) ַאזָארַּפ

 -וקַא טביירש'מ זא רעבָא .רעדיל ראפ ןעטכַארטאב טשינ

 םלוע רעד טרעוו ,עלעטניפ א טימ תורוש סקעז טאר

 ךֶאד ז י א אמתסמס !ךע :טכַארט ןוא טלעמוטוצ

 יזא ןעמ טעװעלַאשז סָאװ ,טשינ זא !םעד ןיא סעּפע

 ? טרָאװ סָאד
 ענייז טכַאמ רע זַא ,עבט א ךיוא טָאה בייל ינאמ

 "ע ני מ ' ס םהיא ייב ןעהעג ייז .זייוורָאּפ --- רעדיל

 לעטעלב ףיוא לשמל .לעקעּפ א ןיא ייוו צ וצ ע ט ס

 דלַאב עקַאט ןוא לעדיפ לעדיימ ןענעוו ,? .מ טדער 8
 ןענעוו גידנעדער ,סָאד טסייה ,בנא -- 49 לעטעלב ףיוא
 רעלטעב א סאוו רעדניק ןיא ךיז רע טנָאמרעד ,?עדיפ ַא

 .פעדיפ א ףיוא ייז ראפ טליּפש

 :רע טנניז 1066 לעטעלב ףיוא

 ,ןייּפ ןיימ רהעמ טינ דייר טציא

 .ןייז גיהור ךיא ?יוו טציא

 : טסעשז-ךימ-טרעניארע-סָאד א טימ רעטעּפש ןוא

 ,ןערעטש טינ ךייא ?יוו ךיא .דנעווַא

 .יוזא רעטסניפ רעד ןיא טציז

 עטיור ענייז ןעגעו רע טדער 100 לעטעלב ףיוא
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 ,םהיא טרעניארע סָאד ןוא ,רעטיור ןענערב סָאװ ןעזיור
 -- זַא 101 לעטעלב ףיוא ,יזנעסיוו

 .טנערבעג טָאה ּפמָאל ןיימ ,ןעמוקעג זיא טכבַאנ יד

 טימ טּפָא וצ לעסיבא ךיוא ךיז טצונַאב בייל ינאמ

 .ךַארּפש רעד טימ ןעטייהיירפ ךיז ןעמענ וצ טכער ןייז

 (םערוטש יינש) עכורעווַאז ןופ םהיא ייב טרעוו רענידאד

 ױטַאמַאס ַא טָאה ץעזעג ןעבלעזמעד טיל .ייוואז ַא

 ה כ ר ע מ ַא וא ,ייט ַא מ ַא ס ןייז טפרַאדעג עכ'

 יי ר א מ א ןייז טפרַאדַאב טָאח

 רע .יעה ;יעה --- ףיוא קיזמ א ךיוא זיא בייל ינאמ = ֹו

 ט ס י א יע הי ע ה טּפױה רעד ,ןעגאז וצ יוזא ,זיא

 ןָאסידע-סַאמָאהט רעד זיא רע .רעטכיד עשידיא עלַא ןופ

 ןוא ,ןעטייז עלא ףיוא סע טצונ רע ןוא ,יעהיעה ם'נופ!

 ןוא יעהיֵעה סָאד זיא לָאמַא .ןעמרָאפער ענעדישראפ טימ

 ןוא ,יוא-יוא ןוא ,יַאה ,יַאה לָאמַא ןוא ,יוה ,יוה לָאמַא

 | ?ןוט ר ה ע מ ךָאנ ןעמ ןאק סָאװ .ָאה-ָאה

 : הצילמ רעשיטעֶאּפ א טימ

 ןופ טנעקלאוו יד .טכַאנ זיא סע .טהעגראפ ןוז יד

 לאז סָאװ ןוא .לעמיה ןיימ רעביא ךיז ןעהיצ קיטירק ףוס

 ? ןעגָאז ךיא לָאז סָאװ ? ןעגָאז ךיא

 עניימ .ןענָאז טשינ-טשינראג ליוו ךיא :; רעפטנע

 ,ךעלדמעה ןוטנָא ייז ףראד ךיא .ןענייוו רעדניק עניילק

 "קַארַאכ ס'בייל ינאמ ןופ סנייא ןעריטיצ רָאנ לע ךיא

 :119 לעטעלב ףיוא רעדיל עשיטסירעט

 ,גנַאל זיא טכַאנ יד ,גנאל זיא טכַאנ יר

 .ןעגיל טשינ ןאק ךיא ,ןעפָאלש טשינ ןאק ךיא

 ,גנַאלש א יו ךיז הערד ,ךיז ףראוו ךיא

 .ןעניוו לָאז ףָאלש רעד ,ךיז טעב ןוא געיל ךיא

 .טינ ךיא העז ךיד ,טינ ךיא העז ךיד

 .ןעלגילפ עטכייל ףיוא ןעבעווש ןעטלַאטשעג

 .טימ רעד ןיא ךיז קעווא ץעז ךיא
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 ייוצ פהענ ךיא .ןָא טכיל ייווצ דניצ ךיא

 .ןעלניּפש

 .טסיוּפוא טראוו ךיא ,טסיזפוא טראוו ךיא

 ?רעבעיל ,טינ טסמוק ,רעניימ ,טינ טסמוק וד

 ,טסיג ןעגער א ,טהיצ ןעקלָאװ ַא
 .רעבירא טייוו רעד ,רעטסנעפ ןופ קוק ךיא
 סע בָאה ךיא רָאנ ,דעיל ןהעש ץנאג א זיא סָאד

 סָאד טָאװ ,ףיורא ןעטניה ןופ ,סנעוו-וצ-קירוצ --- טריטיצ
 וצ ץלָאטש וצ ןענעז תורוש ס'נייל ינַאמ זא ,טזייוואב

 ,עיירפ ןענעז ייז .ערעדנַא'ס ןופ סנייא ניננעהּפא ןייז
 .ןעזרעפ עיירפ רחעז

83 



 עױעָאּפ עשידיא רהָאי טרעדנוה ףניפ

 .ןימַאב .מ ןופ טלעטשעגפיונוצ ןוא טלעמַאזעג

 .טַאגָאז ןוֿפ ןעמערטרָאּפ

 .דוָאמ ןוא ןייטשנעטכיל ןופ ןעגנוריצרַאפ

11 18 811 8098 072 6 
10 1016 8 0214. 

 -ראפ רעטלא ןא רימ טָאה רעטרעוו עניזָאד יד טימ

 ןאראפ ןענעז סע סָאוװ ראפ ,טכאמעג רהָאלק לָאמא רעמ

 ייבאד .טלעוו ס'טָאג ףיוא ןעשנעמ עגיד'הנושמ לעיפיוזא

 ףיא טכיילנענסיוא שנעמפרָאד רעטלא רעד ךיז טָאה

 דרעפ'ס ןוטעג היצ א ,ןעסעזעג זיא רע ואוו עינלעק רעד

 קעווא זיא וא !5פ אז י נג :ןוטענ ךַאמ א ,לעמיוצ םייב

 | .ןיירא דלעפ ןעטייוו ןיא

 .שנעמטאטש א ןיב ,רעטסנעבעגרע רעייא ,ך י א

 רימ טמוק סע ןעוו ןוא .טשינ דרעפ ענעגייא ןייק בָאה

 א ןעל עטשוצ פיונוצ י ד כ זא ןיז ן'פיוא

 -נעמ יילרעלא גיטיונ זיא ט?לעוו

 ךיז ןעכלעוו ףיוא ןעגָאװ ןייק טשינ ךיא בָאה ,ן ע ש

 עבלעזיד ןופ ן}ע ר הַא פ ק עוו א ןוא ןעצעזוצפיוא

 .ןעשנעמ

 : זא ,גנוקרעמאב רענולק רעד וצ טרהיפ סָאד

 זא ,ןעפיירגאב וצ ןוא םכח א ןייז וצ טוג זיא סע

 אא ן} ע ר ע ג ? א וו ךיז ףראד טלעוו רעד ףיוא

 ףראד עדייבעג טלעוו יד .ך יו א ןיסאב .ט יװ שנעמ
2 

4 7 

 1 ל 4
 יי



 ערהיא רהיא ןיא ןערעוואשז טשינ זא ,בראּפ ןעבָאה

 ,ענירג -- ,ֿבראפ ןיא ןיסאב .מ !תוחוכ ענרעזייא

 ןופ ןעטעכַאטש יד ףיוא טרימשעצ בראפ עגיד'הנושמ

 !ןעבָאה סע ףראד ןעמ ,ןעטרָאנ ןעשירארעטיל רעזנוא

 .ןופרעד ןערהאפקעװא ףראד ןעט רעבָא

* *  + 

 יו יוא ,ץעזעג רוטאנ א ןענעז ס'ניסאב .מ יר

 טייצ ןופ סיורא ןעכערב ייז .עניטאלראקש רעדָא ,ןעלזָאמ

 לעסיבא .ךילרהעפענ טשינ ןענעז ייז רעבָא ,טייצ וצ

 -ןָאטארעּפמיא-טעֶאּפ : ןימ םעד ןופ ,ץיה-תעגושמ-סיורג

 ירָאֿפ דלאב טהעג סע רעבָא .רצנדכובניןיטשרוב-סקער

 סניסאב .מ יד ?ייוו .ןופרעד טשינ טבראטש ןעמ ,רעב

 ט יי ק כ אוו ש א סלא וליפא --- ךאווש וצ ןענעז

 עשירארעטיפ א סלא ליפא ,גנוי-ךילנירג וצ ןוא

 .טייהקנארק-רעדניק

 -רעּפ ןייז .רעגניפסידיעל טימ רעטנכיד א זיא ןיסאב .מ

 ןייז .עטאו טיס טרעדיינשעגרעטנוא ןיא טייקבילנעז

 .ףיצפיצ טכַאמ סָאװ ,?עקיראנאק לענ א ?טקעלעטניא

 טנעייל סָאװ ןעשנעמ א ןופ רוטלוק יד ? רוטלוק ןייז

 ןייז .ןעגנוטיײציגָאטימכַאנ עשידיא ןיא ןעציקס עלא

 ,ןעדער ןיילא םהיא טזָאל 1 ןעגייווש ,עטיב --- ? גנודליב

 : ןיסַאב .מ רעה םעד

 .מ ןעגעוו ןיפאב רעטסימ טביירש יוזא) ןיסאב .ט

 רעדנענילרַאפ רעד ןופ רעבעגסיורא רעד ןיא (ןיסאב

 "ארט א ןעגָארקעג . . . ןערָאװעג ןעריובעג ,עיגָאלַאטנא

 ,גנוהיצרע עשידיא-לענָאיציד

 -רע עשידיאד-לענָאיציד אר ט א

 ןיא רע זא ,רעטרעוו ערעדנא טימ ,טסייה נג נו ה י צ

 ןעטנעציירד ןייז םורא זיב ןיירא רדח ןיא ןעגנאגעג

 ןעסיג ,תורּפכ ןעגָאלש ,ינא-הדומ ןעגאז ןאק רע זא ,רהָאי
 .ארעטעצטע ,רפוש ןעזָאלב ,תונעשוה ןעסייר ,ךעלדהערד
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 "רע עש יד יא-ל עניצ יד ארט א
 -לעב רעד ןא ,לאפ ןעניזָאד םעד ןיא ,טסײה גנוהיצ

 - |י ס א ב יד ץוח א ךארּפש םוש ןייק טשינ ןעק רבד

 רעטלעפייוצראפ טרָאס ןימ א ןיא סָאד סָאװ ,ךארּפש

 ןעבָאה לָאז ןיסאב .מ רעה רעד ןעוו זא ,טסייה ;שידיא

 רע טלָאװ ,קאמשעג ןעטוג ןוא גנודליב ?עסיב א ךאנ

 רע זא ,טסייה ;סומארָאנניא רעגידנעטשלַאפ א ןעוועג

 רע שי ד יא -- ? ענ ָא י צי ד א ר ט א זיא

 טאלב א ןענעייל ליואוו ץנאג ןָאק טָאװ ,ןאמרעגנוי

 -ּפאק םעד ןעגעוו הלכ רעד טימ ןע'סעומש ןוא גנוטייצ

 .םופיירד ןאט

 ןערעוו טלעיּפשעג זומ ,לעיּפש-לעריפ :?לכ א זוא סע
 ןָאק לעבמיצ א ףיױא לעדיפ ןעלעיפש .,לעדיפ א הויא

 .טשינ ןעמ
 עפאק ןעשירארעטיל םעד ןופ לעגנניא-קיש סָאד

 -ָארייאנייפ ,ןעלעדייא םעד ןעלעיּפשסיױוא טבורּפעג טָאה

 ,לעבמיצ ן'פיוא --- טסבלעז ךיז ףיוא ,שנעמ ןעשיאעּפ

 .מ ןררעה םעד טימ עינָאלָאטנא ןא ןעמוקעגסיורא יזא

 .רע קיג ָא ל- יי ט נ א סא ןיסאב

 -סיורא זיא "עיזעָאּפ עשידיא רהָאי טרעדנוה ףניפ,

 ןוא חימ א ראפ סאוו טימ סייוו טָאג ,ןערָאװעג ןעבעגעג
 םעד דצמ גנעג עכילשידיא ,עמורק א ראפ סָאװ טימ

 ראפ טפעשעג ןימ א ןערָאװעג זיא סע .רעבעגסיורא
 עגנוי ץנאג ןוא ערעגנוי ,עננוי ןוא ,טייקכילברעטשנוא
 טימ ןעפָאלעג ןענעז ,םיתמ עשירארעטיל יוזא טאלנ ןוא
 91.98 ראפ ןעדײנשּפָא ןעסייהעג ךיז ןוא טלעג עטיירג

 ,קיטש - ? ע ט י מ א .טייקכילברעטשנוא קיטש א

 .ןיסאב .רמ טשינ טעוװעלאשז ,יוזא טָא ! ןעילּפ

 .טעוועלאשזעג טשינ טָאה ןיסאב רעטסימ רעד ןוא

 -עגסיוא רע טָאה רָאטארעּפמיא-טעֶאּפ רע'תמא ןא יװ

 ,ןעֿפווצ ,ןעקיטירק ,ןעגנוצאשּפָא ,םירוביכ טלייט

 ןעמיטש ,ךעלטסעקפעירב ,םיטאבעלאב-ראפ-תובוט-תוצע

 .קלָאפ ןופ
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 ןופ דייר עשילאקיטשמארגנוא יד ןענעז סָאד טָא ןוא

 ; ןעננוקרעמ-אב ענייז ןיא ,ןיֿפאב .מ

 ןוא גנונדרַא רעד ןעגעוו ןעקרעמאב ָאד ?יוװ ךיא
 ."רע ט יד ידןפ גנולעטשנעמ אזוצ

 ןייז לָאז רעטכיד א זא ,טמפערט טפָא רהעז ?ייוו,
 ןיא ר ע ט ? ע ןוא ןעוהָאי ןיא ןעטייווצ א ןופ רענניא

 ."ןעביירש
 ביוהנֶא ןופ ןעמונעג ןעפארנאראּפ ייווצ ןענעז סָאד

 גנוחיצרע ס'רבד-לעב םעד זא ,ןעמ טחעז ןופרעד .,ךֹוב

 .שיריאד  ע נָא י צ י ד א ר ט יו רחעמ ךָאנ ןעוועג זיא
 -פיד יד ןעמאווצ ט ע ט ש ןיסאב ,מ

 רעטכיד יד רָאנ { ע פ א ש רעיײז טשינ -- ר עט

 ט י י ק ר ע ט ל ע רעייז ןופ ;נונדרָא רעד טיול ,טסבלעז
 יצ ,ןהענרעד וצ רעווש זיא ןופרעד סָאװ .ןעביירש ןיא

 רעייז ןופ ט יי ק ט ? א יד טיול :טימרעד טניימ רע
 - ה א ? ה ַא צ י ד טיול :רעדָא ,ןעביירש טראפ

 .ןעביירש ייז סָאװ |{ ע ר

 : רעקינָאלטנא רעה רעד ט ק ר ע מ א ב רעטייוו

 ןעקקסוא סע טעו ךילניישנענגנייא

 ."שלאפ

 - אר טר ע 8 ך אוו ש ןענעז רעטכיד עכנאמ ,
 עדעי טכאמענ ךילגעמנוא טָאה המחלמ יד לייו ,{ עט

 טימ ? א 8 רעד ךיֹוא זיא יוזא .ייז טימ גנודנינרעפ

 ."ןעלחעפ סע רעדליב סעמעוו רעטכיד יד

 סעמעוו ,רעמכיד יד ייב זא ,ןיסאב רעה רעד טניימ

 ןע כָא ר בה עג טי א ךיוא טָאה ,ןעלהעפ סע רעדליב

 סעמעוו רעטכיד יד זא רע טניימ רעדָא .ה מה? מ יד

 "ר ע 8 ך או |ש ךיוא ןענעז ןעלהעפ סע רעדליב

 ?ןע טָאר ס

 .ט ג ָאז עג יוו ?עטרעוװ א ךיז טָאה ןיסַאב .מ
 ןענעו לעטיּפאק ץנאג א ןיא ּפִא טרער רע יוװ םעדכָאנ
 לעטיּפאק עטייווצ'ס ןָא רע טביוה ,רעדעיל-סקלָאֿפ יד
 -ִא ט נ איי ד ףיו טהיצ טנַאועג יו, : רעטרעוו יד טימ
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 ןיוׂש םהיא רימ ןענעז ,אלימ .'1910 זיב עינ ָא ?
 וו ךז/ש ה י צ ענייז עיגָאלָאטנא יד סָאװ לחומ

 ענענייא ןייז יו רעדָא ,אקיבארא-ימוג יו רעדָא ,ךעּפ
 טנַאזעג וװ ? ן עוו -- טגָאזעג יוװ רעדָא ,טייקשיראג
 ? סָאװ --- טגָאזענ יו ?ו א וו א --

 סָאװ ןעוועג גינעוו ןיסאב רעה םעד זיא ,טגָאזעג יו
 טָאה -- קאמשעג ןוא ןעסיוו םוש ןהֶא שנעמ א -- רע
 רעד ןייז וצ הּפצוח עשידיא-לעגנָאיצידארט יד טאהעג

 ,טייברא רעגיטכיוו אזא ןופ העד-לעב ןוא רעלעטשפיונוצ
 ןוא רעדנוזאב רעטכיד ןעדעי טצאשענּפָא ךָאנ רע טָאה
 ייב ךיז טָאה רלעפנעזעָאר .לעטיט א ןעגנאהעגנָא םהיא
 -שירפ רוד ןעגעוו ,"דלעפ עטיירב א יוװ ןעסָאנוצ , םהיא
 רע סָאװ דָאש א זיא סע , זא ,ןיסאב רעה טביירש ןאמ
 ס'טאטשלעדע דוד ."רעדעיל ענייז סיורא טשינ טיג

 םעד טכאמעג (גנוצאשּפָא ס'ניסאב טיול) ןעבָאד רעדעיל
 .קורדניא ןע טש ניוועג

 ןיא ןעסָאלשעגנייא , םהיא ייב ןענעז רעדעיל ס'קילאיב

 ןעזייר םהרבא ,"ש י א ע ר ב ע ה ןופ סעקמאר עגנע יד

 ןָאןעבױא םעד טג ָאז עג יוו םהיא ייב טמענראפ
 אננא א ,ענייא סעּפע ןענעו .ר ע 7 ה ע צ ר ע ד סלא

 א ןענואוועג טָאה יז זא ,ןיסאב טקרעמאב טרָאּפאּפאר

 ןעגעוו .גנוהיצרע רעדניק רעביא לעקיטרא ןא ראפ זיירּפ

 ןא רע טיג ,טיוועל לאקזחי סעדנאל ,רד ןעשירארעטיל םעד

 סעּפע ןופ לעכיב עגיטכעדראפ סָאד עיפארגָאילביב סלא
 -ווצ ,רעדעיל ס'ןָאליד ,ס .א ."ףָאדעמ .שזד , א םענייא
 ,קיטסימ רעלעניגירַא רעד טימ , סיוא םהיא ייב ךיז ןענעכ
 -י9 אני ג י ר ַא רעד ןיא לָאמטּפָא טנַאמרעד סָאװ
 רעדעיל ס'רואינש .ז ."'ןעלאמרָאנבא ןא ןפ ט ע ט

 רעשידיא רעד יא ןיילא ץנאג ןע ה ע טש ,

 .ב ,מ ןופ ט'רסומעג טרעוו ןרעּפלאה ,9 ,מ ."גנוטכיד
 -אב רע ןוא "רעליּפע טלא סיוא טשינ ךיז טצונ רע , יאמל

 -חעצרעד רעדעיל (ס'ןרעּפלַאה) ענייז זא ,רעטייוו טקרעמ
 ךיוא ןוא ןעגנובעלכרוד (ס'ןרעּפלַאה) ענייז ןופ לעיפ ןעל
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 |עה נע טייד ַא ב ס ? ַא (ןרעּפלַאה} טהיא ןופ

 .רעטָּכיד
 ןעװ ןא ,עגָאז ֹוצ םינּפח ןיפאב טנייפ טימרעד

 ערגעטיידאב ןייק ןעביירש ןעוועג טשינ לָאז ןרעפלאה

 ןיא רע זא ,טסואוועג ןעוועג טשינ ןעמ טלָאװ ,רעדעיל

 "ה ע צ ר ע ד רעדעיל יד רָאנ .רעטכיד רעדנעטיידאב א

 םעד םהיא ייב טסענראפ םינָאלס !םעד ןענעו ן| ע 9

 ייב ןיא קָאטש לעדארפ .גנאפלק םעד בעילוצ טלאהניא

 -| יי ב ע ד טָאה סָאװ ,ןירעטכיד עדנעטיידאב א םחיא

 טקרעמ .1910 ןיא דעיל טשרע רהיוא טיפ ט ר י ט

 ט ר י ט וי ב ע ד טשינ טָאװ קָאטש ?לעדארפ ; ךייא

 ,רעיל ןעטירד רחיא טימ רעדָא ,דעיל ןעטייווצ רהיא טיפ

 סט ר י ט ו י ב ע ד טָאה יז ,טרהעקראפ ,אברדא רָאנ

 ץטיוועלומש המלש ןוא ! דעיל ןעטשרע עמַאס רהיא טימ

 גרעבסגינעק דוד יװ טרָא רעסערג א םהיא ייב טמענראפ

 עשידיא-יינ ענייפ עלא ןופ רעטסנייפ רעד רשפא ---

 .רעטכיד
 * : א

 רָאנ ליוו ךיא ,ערעייט עניימ ,ניטראפ ןיוש ןיב ךיא

 - יֹוו רעד ץוחא ,טָאה ןיסאב רעה רעד זא ,ןעזייוונָא

 טייקכאוש א ךױא ,ט ייק כאורוש -טגָאזעג

 ןעמ ואוו ייס --- רעטרעוו יוזא טאלנ ןעכיירטשוצרעטנוא

 "וירטשרעטנוא ענייז .טשינ ףראד ןעמ ואוו ייס ,ףראד

 : יוזא רהעפעגנוא ןעהעג ןעגנוכ
 ןעריובעג .ןעדַאנעגסטָאנ ןופ רעטמכיד ַא ריטלעזיוו ףסוי ,

 יילרעלא ןעבירשעג טָאה .1811 רהָאי ןיא ןערָאװעג

 ףיוא קעווא רע זיא טציא .ערעדנא ךיוא ןוא ,ןעכאז

 ."ןעּפאכ טשינ םהיא ןָאק ןעמ ןוא ןעטיבעג ערעדנא



 "טיוא טלעוו ,ןייא טלעוװ,

 ,"טקירעמַא , גאלראפ .,וָאטַאנגוא ; ?מויריּפָאק, ,ךובלעמַאז

 ןענעז ןעבעל לָאז ,רעװַאטַאניא רעד ןוא ךיא
 רעייא ,ךיא :רהעמ טשינ ,רעטסיינ עסיורג עדייב
 ןוא סינ עגידייל ןעקַאנק וצ טנייפ בָאה ,רעטסנעבעגרע
 -יק, ןוט גָאז א לָאז ?'דוד 'ר זַא ,גונעג זיא סע .טשינ רע
 -סָאוװ-עב רעפיט ןיא ןיידא ןעֶלָאז ענייז םידיסח יד ןוא "וק

 זא ןוא ,"וקירעקיק , : ןערעפטנעּפָא ןעלָאז ןוא זיא-טשינ

 - | י א רעד זיא ןָא ךיז ןעלמאז סוקירעקיק עגיזָאד יד

 סיורא ןעמ טינ טלָאמעד ,וחוחעצנילב ןופ אֹווַא קי ה

 עטכישעג רעד טימ רעטרעוו ןופ אילַאנַאכקַאװ עטקורדעג ַא
 ,אל-ַאל-אוו ןופ ןעמוקעג זיא סָאװ (! לעניופ אזא) וקיק ןופ
 (!טרָאװ ַאזַא .ם כ ע י נ 8 א טַאהעג טָאה רע ואוו

 (!טרָאװ אזא) .ם כעינ ּפ ןעשידנעלסיוא ןא טעּפע טימ
 זיא ,טמבעינּפוצ ךיז טָאה עטכישעג עצנַאנ יד ןעוו ןוא
 -ראפ רעדָא) אווַאװעבעב ןופ רעלטעב רעד ןהענוצ ןעמוקעג

 םכעינּפ טּפוה םעד טע'נרה'רעד טָאה רע ןוא (! טרהעק

 ,טמכעינּפ עלא ןופ

 : טלהעצרעד ןעמ

 םייה רעד ןיא ךיז ייב ןעסעזעג ל'דוד 'ר זיא לָאמנייא
 םידיסח יד ןעבָאה ,ןעוועג זיא עבט ןייז יו ,טלעמַאזעג ןוא
 רעד טָאה ..?רהיא טלעמאז סָאװ ,יבר, : םנערפעג

 ןערהָאי ענייז עלא ןעוועג רע זיא םכח א) רעוַאטַאנגיא
 ענייז ןופ ייווצ ןעמראוועג (! דצ ס'הלכ רעד ןופ ךָאנ --
 טשינ ןעטלַאה סָאװ םיסרוקיּפא יד ףיוא ןעקילב עטסעב
 :ןעפורענפיוא טָאה רע ןוא ,טנַאלַאט ןייז ןופ
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 ! וקוקיק ---

 טָאה'מ ,"וקוקיק , ןעגיזָאדרמעד ןעמונעג ןעמ טָאה

 עלעמשאט ץראווש א טימ לעסיּפ א ןעדניבעגמורא םהיא
 םהיא ןיא טָאה ןעמ ,טזיציטסימיטנעט-ןחעצ-ןוא-ףניפ ןֹופ
 ןערָאװעג זיא סע ןוא המשנא ןענירשעגניירא
 -טלעוו ,ןייא-טלעוו טהילפ סָאװ --- ?עניופ רעהָאלב ןימ א

 לומ ,רעדעילדַאלַאלַאװ ,עשוסוקיק ענייז טנניז ןוא ,סיוא

 ,יירעמאפ-פיּפ ,ננאלקדליואוו ,ןח ,טפענעז טימ

 א רָאנ טשינ זיא ,ןעבעל לָאז ,רעװַאטַאנגיא רעד
 ןוא ,ךיוא רָאנ ,רעלטפירשפיונוצנעטפירש ַא ,רעלמַאז

 .טעטכיד סָאװ ,רעטכיד א -- אברדא ןוא ,ךילכעזטּפיוח

 -- ןיקוויר .ב טימ םענייא ןיא ןענָאז רימָאל --- זיא רע

 ! רָאלק ןיא'ס .רדנ םענעדלָאג םעד ןופ רעטכיד רעד
 ךיא .ןהעטשראפ םהיא ףרַאד ןעמ .ףעיט זיא ווָאטַאנניא

 א :סנייא רָאנ העטשראפ ךיא .טשינ םהיא חעטשראפ
 ר ע ר ע ס ע ב ןייק טשינ טרעוו רעטסוש רעטונ
 ךיוא רע ןָאק יירעטסוש ץוח א סָאװ ךרודאד רעטסוש
 טרעוו ,רעביירש רעטוג א ןוא .ןעלקיטרַאטייל ןעביירש

 א סאוו ךרודאד ,רעביירש ר ע ר ע ס ע ב ןייק טשינ
 ,ןָאפעלעט ן'כרוד ןעדער ףךיוא רע ןָאק ,ןעביירש ץוח
 -ייא ףיוא קורדנייא ןא ןעכַאמ ןוא ,עציײלּפ ןוא ןעּפַאלק

 ,עשנעמ עלעד

 השמ ,ךיא :טייקניננעהבַאנוא ןופ עיצַארַאלקעד

 ןופ ּפָא ךיז נָאז ,רידַָאנ ןעטלַא ם'נופ ןהוז רעד ,רידַאנ

 ןייז וצ ,ןעבָאה וצ ארומ ,ךיזןעלערש וצ ,ןערעטיצ וצ
 ,סקער ,ואטאנניא דוד א םענייא וצ ;גינעטרעטנוא
 ,ךָאטארעּפמיא ,רעשרעהטסבלעז

 "ראפ םעד ןופ ןעסיירוצּפא ךיז העובש א ביג ךיא

 ןייז ןופ ןעטייק יד ןעכערבוצ וצ ,ןאריט ןעט'יודנאלעשיז

 ,ןעפפעה טָאג רימ לָאז יוזא ,יײרעװַאלקש-ןעזרעפדעסייוו
 ! ןמָא

 קעווא ךיא הענ גנורעלקרע רעגיזָאד רעד טימ ןוא

 ןיא עכלעוו ,טײקשיטַאמעלבָארּפ ס'ָאטַאנניא-דוד ןופ
 ירא
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 "ַאֹר רעריזַאר רעד זַאה :ענַארפ יד יו טרָאס םענעי ןופ

 ןוא ,ןיילא ךיז ןעריזַאר סָאװ יד ץֹוח ַא ןעמעלַא טריז

 םעד טריזַאר רעוו וט ,ןייַלַא ךיז טריזַאר רעריזַאר רעד

 "ייבראטימ עגירביא יד וצ וצ הענ ךיא ןוא "? רעריזַאד

 -שטייטראפ רהעז םעד ןופ רעגניזטימ ,רעפַאשטימ ,רעט

 טיפ ןא ךיזו טביוה סעכלעוו ,ךובלעמַאז ןעט'שמוח

 .עדַאיליא ס'רעמָאה טימ ךיז טגידנע ןוא "וניזאח ,

 ?עבאנ רהעז ןיא סע :גָאז ןוא ךימ גיובראפ ךיא

 -נַאלַאט עיינ ןעגניירבוצסיורא ,ןעררעה עניימ ,ךייא ןופ

 סָאד ןוא ,ףילשנעמ זיא סע ,ךילרעדירב-מוג זיא סע ,ןעט

 -עגנַא טרעוו ,ןעשנעמ ןעדנעביירש-קיטירק ַא ןופ ץרַאה

 עיינ ייווצ עניוזא טהעזרעד רע ןעוו דיירפ טימ טליפ

 ,ןעגָאז ןענָאק רימ .רעמָאה ןוא ונבר השמ יוװ ןעטנַאלַאט

 ןענעז ייז שטָאכ ,טנעלַאט קנופ א סיורא ןעזייוו עדייב זא

 -ףובילעמַאז יד טימ ךיילגראפ ןיא ג נו י וצ לעסיבא

 .רעקיסַאלק

 לעסיבא טפיילש : ןעטסַאקפעירב ן'כרוד רעפטנע

 ךיז טנרעל !םרמע ןב .מ ררעה ,ןעכַאז ערעייא רהעמ

 "רעפּפָאדנַארב, טרָאװ סָאד .שידיא ןעדעטַאלג ַא ןעביירש

 / רייר יד ןענעז סָאד , עמעֶאּפ רעייא ןיא טצונ רחיא סָאװ

 ךיוא זיא "רהָאוװראפ , .שידיא טשינ זיא ,"םעלב ןופ

 ךיז טּפאכ .רהיא טאה טנעלַאט רעבָא ,שידיא טשינ

 .טכאנראפ 976 ןעשיווצ עיצקַאדער ןיא ןיירא לָאמַא

 ררעה :ןעטסַאקפעירב ן'כרוד רעפטנע רעטייווצ

 רעד יו ךילדנעטשראפנוא זיא שידיא רעייא (1 : רעמָאה

 -נעלסיוא לעיפוצ טצונ רהיא .טסבלעז רימ --- ןופ שידיא

 דנאלזייא ןבואר השעמ -- טליוו רהיא ,רעטרעוו עשיד

 ןיא טייקגידווענעקליואוו רעייא טימ ןעצנַאלג לעיפוצ ---

 ,טריזַאר ,טגעז ,טלעבוה ,טריִלֶאּפ ,טפיילש ,ןעכַאזטלעוו

 .ןעמוקסיורא סעּפע טעוװ רשפא ,טקַאה ,טלייפ
 6 ש *

 -רא רהעז זיא "ךיור , גנולחעצרעד ס'ָאריּפאש

 רעקַאמשעג זיא סע .ןעמַאר ןיא ןענַאלשעגניירא שיטסיט
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 --- טצינשעג ןעוועג ןיא עלעטריס .ע 7 עט ר י ס יװ
 א ןיא ןעכניירטעגנּפיונוצ זיא "ךיור , ,גיד'שדוק-ןורא רהעז
 -יצידַארט רעד טימ ,לעכיטנעשַאט טיור א טימ ,לעקניוו
 ןענעז ךיור ןיא ןעצַאז יד ,ןהָאפזיולק רעשידיא לענָא
 רָאנ ,ןעזייא-טעלּפ ןייק טימ טשינ .טסערּפעגסױא טָאלג

 "יינ) ןיא ןוא טצעזעגפיורא ייז ףיוא ךיז טָאה ָאריּפאש

 ןענעז ייז ןענַאװ זיב גנאל יוזא ייז ףיוא ןעסעזעג (גיטס

 רעשילאבמיס רעד רעבָא .ןעשטיינק ןהֶא ןוא טָאלג סיורא

 האלב יד ןיא ךיז טהערד ,ךיור ןיא ךיז טהעז קניוונָא

 "אריּפַאש רעד ןוא דלעה םעד ןופ ןעגנירכיור עשיטעָאּפ

 ,עמ .ןעבעל עכילשנעמ סָאד -- ךיור : זיא ןופרעד שטייט
 "מיור יד .וצ םעד וצ ךיז טנחעוועג ןעמ רָאנ ,רעטיב זיא'ס

 ןוא .קינכעטסנעבעל יד ,ןעמראפסנעבעל יד --- ןעגניר
 זיא'ס , !לעיּפש א ראפ סָאװ ! ןייז ןאק סָאד ןהעש יו

 ."טוג זיא'ס רעבָא ,ךיור

 רעדנעּפַאט טטראו ,רעדנעביירשרעווש ,רעגולק

 ! ָאריּפאש

 -אב יודנאל עשיז ! טאוװיװ -- רעדעיל ןעמוק סע
 ןוא ,ןעטפירשפיוא-טיטעּפ ענייפ טימ ,רעבייוו יד טדער

 רימ ןעטלַאהאב .בייוו סָאד ןע פ ַא לש א ב טסייה רע

 "ייוו ןערעטעלב רימ ןוא ן ע פ ַא ? ש א ב טרָאװ סָאד

 טעמכ ,רעטגעלענפיוא ,רעכילהערפ טרעוו עשיז .רעט
 -לעטרעפ א ,ע'טושפ ענייז טגניז רע :ד ע ד נ ָא ? ב

 א ןהחעג טעוו רשפא זַא םעד ןעגעוו ,רעדעיל-ףלעווצ-ךָאנ

 טמיוש ?עמיח ןיא ןא ןוא ,טשינ רשפא ןוא ןענער

 יד ןיא פָארא ךיז טזאל רע זא ןוא !ח נ3 7 א ט ר ָא ד

 עגי ד נג ע ר ע ט מ א ? ר ע פ (2 רעמונ טרָאװרעדנואוו)
 טיג ןוא גיד'?ארשי-תיב-לעפמעט רע טרעוו ןַאד .ןעלָאט

 :ךעיל א ןיא גערפ א ןעטרָאד ךיז

 ןעפיש עלא יד טרהיפ רעוו

 ? םי ם'ניא ןעהעג סָאװ

 ןעפיש עלַא יד טרהיפ טָאנ
 ...םי ןיא ןעהעג סָאװ
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 ןיוש ןיא עטנידרעטייווראפ סָאד .רעטייוו יוזא ןוא

 רעּפ .ןעכַאמ ןיילא ןיוש סָאד ןאק ןעמ .,גיטכיוו טשינ

 :פשמל .םוטּפעצער

 ןעמיוק ןיא רימ יינ טייפ רעוו

 ? געט עגידרעטניוו ןיא

 ןעמיוק ןיא רימ ייב טפייפ טָאג

 | .געט ענידרעטניוו ןיא

 "עננָא טשינ ןוא עגנידווערָאּפש ,עטונ ןזיא סָאד

 -ייז סָאד ,רעדעיל זא ,טסייוו עשיז .עיזעָאּפ עטננערטש

 ןייק ןעבעג ןוט טשינ טספרַאד וד עכלעוו וצ ,רעכייוו ןענ

 רעייז ןופ םהיא וצ ןעמוק ייז .טשינ ךיז רע טחימ .חכ

 .| ע פ א ? ש ַא ב ןערעוו ןוא ןעליוו םענעגייא

 ןעכלעוו ףיוא ,ןָאליד .מ .א ןופ רעדעיל ןעמוק סע

 ןופ לעיּפש ןעש'ענייה-טעמכ םעד ןעבורּפסױא ןאק ןעמ

 ףוס רעדעי ייב "ןעזיוה ןהֶא , ןוא "ןעזיוה טימ , ןעלעטשוצ

 : הרוש

 .(ןעזיוה טימ) ןיילא טכַאנייב דלעפ ןיא ץיז'כ
 .(ןעזיוה ןהֶא) טירט עלענש טימ דנוה ןיימ טמוק טָא

 .(ןעזיוה טימ) רעהא טרָאנש רע ,ןיחא טרָאנש רע

 ןהִא) ?טשינ ךימ טסהעז וד ,דנוה ןיימ ,דנוה ןיימ
 :(ןעזיוח

 טשוק ,דעיל ןעבלעזמעד ןופ ףארטס ןעטייווצ ןיא

 דעיל ןיא ןוא ."ּפָאק עלופ א, דנוה םעד ןָא רעטכיד רעד
 גנאל יוזא רעטעלב עלעג טיש ןוא םורא רע טהעג 8 רעמונ

 ,ףיוא טרעה רע טעגנַאװ זיב

 עג ירד ה ע י ג נג ו י יד ןופ רעדעיל עלא טעמכ

 "לעקנוט טימ ,םזיציטסימ ןעניטש'רמולכ טימ לומ ןענעז

 ר ע צ י מ ע טּפַאלק , רעדעיל 10 עדעי ןופ 9 ןיא ,טייה

 רעדָא ..ליו רע סאוו טשינ טסייוו'מ ןוא "ריהט ןיא

 " י מ ע רעדָא ..טכיל סָאד סיוא טשעל ר ע צ י מ ע

 ףיוא טהעטש ר ע צ י מ ע רעדָא ...ןעפָאלש טהעג ר ע צ

 ,ליוו רע סאוו טשינ טסייוומ ןוא ,טעב םייב ןעינק יד

 ..! רעצימע רעד ,רעצימע רעד ,ךא
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 שעוו רעצימע : רעקיטירק ןעזעוורענ א ןופ גנונראוו

 "כיד ס'נעצימע ראפ ןענ'גרה'רעד לָאמא ןעצימע ךָאנ

 ; טָארדרעּפוק ןופ ןעוורענ ןייק טשינ טָאה רעצימע ! גנוט

 -ר ט ע יד טימ ןעזָאל-הורוצ םהיא לָאז'מ זא ?יוו רעצימע

 ןוא ס'סייוו-טייוו יד טימ ןוא ,ט ר ע צ

 יד טימ וא ס'ואוו-טינ:-ואוו יד טימ

 .ס'טשינידיא-סיוויסעּפע

 רעד סָאװ ,הלעמ עסיורג יד ןעבָאה "ץעק , ס'יאבַאר

 ױװ ,ט כ י לש נ ע ט ר א פ טשינ ייז טָאה רעביירש

 טביירש יִאְבאר .רעביירש ערעדנא ךילנהעוועג ןעוט סָאד

 .ןיילא ץעק ןופ עקַאט רָאנ ,לשמ ךרדב טשינ ,ץעק ןעגעוו

 "ראפ ןעבָאה ןעמ ףראד ,טומ ןעבָאה ןעמ ףרַאד וצרעד

 ןעבעל סָאד וליפא זא ,ןהעטשראפ ןעמ ףראד ,טייקטפעיט

 ןוא לשמ א יו רחעמ טשינ ךיוא זיא רעלטסניל א ןופ

 ַא ןופ ןעבעל סָאד יו ?שמ רערענהעש ןייק טשינ רשפא

 ,קילָארק א רעדָא ,ץַאק
 רע ט ס ש ר ע ד נ ַא רעד רשפא זיא יִאבאר

 .ןעטסילעוװַאנ עשידיא עלא ןעשיווצ

 ירימַאזלַאב ,רעטרינירַאמ רעד ןופ רעדעיל בור סָאד

 רעדנעהעטש-טרא-ןא-ףיוא ,רעט'ימומעננייא ,רעט

 "בילטלַאהניא רעפעיט רעד ןא טפָא ןענָאמרעד "רנעגוי,

 : דעיל-רענעגנ ןעטמהיראב םעד ןופ טייק

 .גנמהצגמפ 1 20.

 1 40 8זמהצנמע.

 1 יטסמ+ 8מ18ץ1מ

 .אזמ8צנמשי 1 רטסמ.

 עוו ,תובשחמ-לעב ןופ לעקיטרא ןא ךיוא טָאה ךוב סָאד
 יא ,סע זיא ."ווָאכעשט ןָאטנַא ןוא לעצרעה .,רד, ןעג

 ,רעטרעוו טימ לופ יוזא (?ָאמ ןעטירד םוצ) סע זיא ,סע
 = ס נ ע ב ע ? עניבראפלעיפ ,ןעזארפ עגידנעגנילקנהעש
 וענורטס ענעניוצעגנָא ןא ןעברַאפ
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 טָאנ ,ונ - , ָאט ר עמ אק א ןופ רעטיצ א

 רימ .טנַאמעג טרעוו סָאד יװ ךָאד ןעסייוו רימ ,רעניימ

 -רעמאק םוצ ן ע 5 צ ר ע ח ןעכיילגוצ טבורּפעג ןעבָאה
 ֹויא'ס ..ןוא ענורטס ַא וצ ן'וו ַא כ ע ש ט ןוא ןָאט
 סע .דנענייצרעביא ךיילג ןענעז עדייב .טוג ץנַאג סיורא
 טשרעוצ סָאװ ןע'ייססע עשיטירק טרָאס ענעי ןופ זיא
 ץרעוונהעש יד ןֶא ןעמ טביירש -- ןָא ייז ןעמ טביירש
 יבָאנרעד ןוא ,ןעױבצַאז עגידמערוטציּפש יד ,טייקנידרעט
 ,סעּפע וצ וצ ייז ןעמ טסַאּפ --- םעד

 עבלעזיד טדנעװעגנא טפָא ןיוש בָאה ןיילא ךיא
 ,טנעבייצעגסיוא טהעג סע ןוא עדָאטעמ

 ,רעדעיל עסַאמ א ןעגנוזעגנָא טָאה ץרַאװש .י .י

 טלעיּפש ר ע צ י מ ע רעד ."ןעצרַאה ן'בורח ן'פיוא;

 ,ךיז טרעזייב ץראוװש .י .י .עלָאר עסיורג א ךיוא טרָאד
 -ראפ ךיא רעבָא ."וה-וב, טכַאמ רע .סעכ ןיא זיא רע

 ןופ ןעוויטַאמ ענייז .םהיא בינראפ --- ןֹוא םהיא העטש

 לעיפיוו ,לעיפ יוזא --- רענעטָארעג ןיֹוׁש ןענעז םיִלחת

 -מלעוו, יו ךובלעמאז רערעסעב א ללכב זיא םילהת רעד

 | ."םיוא-טלעוו ,ןייא
 * + א

 ַא טסקורדענּפָא זיא ךוב ןופ ףוס ן'םיוא : זָאירוק א
 : ןושלה הזב גנודלעמ

 -םיוא) "זעטפירש , ךוב זעטשרע ןופ טלַאהניא,
 ".(טפיוקראּפ

 םעד ןופ ןעלקיטרא עלַא ןופ המישר א טמוק ןַאד
 ןוא טפיוקראפסיוא זיא סָאװ "ןעטפירש , ךוב ןעטשרע
 .ןעגירק טשינ רהעמ סע ןָאק ןעמ

 אזא רהעמעגנוא ןעזעל וצ ןעכינ ןיא ןעטראוורע רימ
 : סנָאנַא טרָאפ

 .דרעפ ראברעדנואוו א,
 .טלַאה רהָאי 8

 .ןעטייר ראפ טוג רהעז
 ,ראלאד 240 זיירּפ

 טאר



 רעמיטנעגייא םוצ ןעדלעמ ךיז

 ",טפיוקראפ ןיוש ספע טָאה רעכלעוו
 לא 4 *

 טשינ ךיא םייוו ןעננוריצ-ךוב יד ןופ -- .ס
 רעדַא 9 ןייטשנעטכיל -- ערעסעב יד ןענעז סעמעוו

 סע ןיימ ךיא) דואמ רעבָא .רימ ןעלעפעג עדייב .ס'דואמ

 ,טסנידראפ עסיורג סָאד ןעמעלא ץוח א טָאה (טּסנרע
 "רע רעד ןעוועג רע זיא --- רעלהַאמ ןעשיווצ --- ּסָאװ

 ע ש י ד י א טימ ןעמָאנ ןייז ןעביירשוצרעטנוא רעטש

 .תויתוא





 רעטַאעט ןעגעוו





 תולכ-המחלמ

 ,רעללימירוָאקַאר ; ןערָאטוא

 ,ס'וּקספעשאמָאהמ + ; רעטַאעט

 "נייה ןיימ ךיא ביירש רענניפ ענעפָאלשראפ טימ
 רַאפ ןעשנעמ יד זא ,סייוו ךיא ,עיזנעצער רעטַאעט עניט

 -ָאוװועג ןעבירשעגפיונוצ ןענעז "תולכ המחלמ, יד עכלעוו

 "יטירק ןייק טשינ ןענעייל (ןיקספעשַאמָאט טגערפ} ןער

 רעדנַא ןייק טשינ ט פ יו ה ר ע בי א ןענעייל ,ןעק

 "אווַאל ןופ טנעוו יד ףיוא ןעטפירשפיוא יד ץוח א ,ךַאז

 עטסגיצומש ןוא עטסמוד יד רָאנ ךיוא סָאד ןוא ,ןעירָאט

 ,ייז ןופ

 -עג ךיא טלָאװ ,גנוטייצ ענעגייא ןא טָאהעג ךיא טלָאװ

 ;ןעוויטקעידא טימ ןענמולָאק 2 קיטש םעד ןעגעוו ןעבירש

 -ערק ,ךאלפ ,שיקרוש ,ןיימעג ,גיטכערטרעדינ ,גיצומש

 -ךוקסַאּפ ,שירעדיינש ,טפַאהלעקע ,זָאלטנעלַאט ,שירעמ
 ,שיליווקסאּפ ,ךילשנעמנוא ,דליוו ,גילייווגנאפ ,היור ,ענ

 -ייווש ,ןעסנוטשראפ ,ליופ ,סואימ ,ךילנעמנוא ,שיטָאידיא

 ,עטאוװעפנַאפ ,דנעצלירג ,דנעגיריילאב ,גידרעטאעט ,שינ

 ,טוָאלרהאווראפ ,גידנעקניה ,דנילב ,טמעלעג ,גידרעקיוח

 ,ךילגערטרענוא ,דנעסיוטשבא  ,גיטָאלב ,טמאקעגנוא

 א ויולב ןעוועג טלָאװ גנידצלא סָאד -- זעילאדנאקס

 ,ןעוויטקעידא עדנענידיילאב עלא יד ןופ לייט רעניילק
 -עוו ןעבירשעג טלָאוװ ךיא ןעוו ,טצונעג טלָאװ ךיא סָאװ

 ןענעוו טגָאזעג טשינ טלָאװ ךיא ."תולכ חמחלס ,, יד ןעג

 "אס ןיימ ןעזייוו טלָאװעג טשינ ,טייסגיר'חמכח ןייק יז

 עניוזא ריס טפאשראפ עכלעוו ,טייקנידנעסייב עשיריט
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 טשינ רימ טלָאװ סע .ןירבָאק ןָאעל יו ,םיאנוש עטבַאגַאב

 ףיוא ירּפסע לעטיב ןיימ ןעדנעוושראפ וצ ןענַאטשעגנָא
 ביירש ךיא יו יוזא רָאנ ."תולנ המחלמ , אפטעט רער
 "מערפ א ראפ רָאנ ,לָאנרושז א םענענייא ןיימ ראֿפ טשינ
 ּסָאו ,גנוטכיר א טָאה לָאנרושז רעדמערפ רעד ןוא ,ןעד

 -נירפ רעד יו יוזא ןוא, טייז ןייז ןופ ןחעש רחעז זיא סָאד
 עַלַא ףיוא טייקכילציוו טרעדָאפ גנוטכיר רעד ןופ ּפיצ

 -- אנרע ,רוטַארעטיל רעשידיא רעד ןופ ןעטיבעג

 ! ןעציוו
 א -- רָאנ ,קיטש ןייק טשינ זיא "תולכ המחלמ ,

 ,ואלטנעלַאט טשינ וליפא זיא סע .יירענייווש קיטש

 .וצרעד טנעלַאט נונעג טשינ ןעבָאה םירבחמ יד ?ייוו
 -וירׁשנֶא ןָאק סָאװ שנעמ א וא ,ןעטפיוהאב וט ךיא

 -- א ןיא עגיזָאד יד יו עסעיּפ ע ר ע ג ר ע ןא ןענ

 ןעכַאמ םהיא לע ךיא ןוא ןעשנעמ אזא רימ טיג .עינעשז
 !זיא-טשיניסאוו רעדָא ,םואעליבוי א רעדָא ,טעקנַאב א

 םעד ןעבענוצרעביא ךילנעמ זיא ? טלַאהניא רעד

 ףיוא ןאראטסער-רעלעק א ןיא יזאקירפ א ןופ טלַאהניא

 טלַאהניא םעד ןעביירשאב ןעמ ןעק ? טירטס ןָאטגניוויר

 ןעגיטנעסנהעצנופ א ןיא שינק ןענירהָאיאראפ א ןופ
 וויטָאמ םעד ןעוועטנורגראד ןעמ ןאק .,7 טלַאטשנא-סערפ

 ךילגעמ זיא ? "רעדואשטימסעלק , רעדנַאלייא-ינוק א ןופ
 רענעגושמ} א ןופ ןעלאירעטַאמ עיור יד ןערעדלישוצפא

 -ייטוצנייא תוחכ ס'נעשנעמ א ראפ םע זיא ?"ערדלָאק
 רערעיוז א ןיא טגיל סָאװ םזילאבמיס ןעכיוה םעד ןעשט
 -ראפ ןענעז סָאװ ןעירעטסימ עפעיט יד רעדָא ,עקרעגוא
 עניימ ,יזא ..?שַאלונ רעטסעּפַאדוב א ןיא ןעגרָאב
 םעד ןעבעגוצרעכיא ךילגעמ טשינ ךיוא זיא ,ןעררעה

 ."תולכ המחלמ ,, עשרעללימיווָאקַאר יד ןופ טלַאהניא
 ךיז טבילק ריזח רעד :רימ ייב טכַארט ךיא

 טָאד רָאנ טסע לעזע רעד .עטָאלב ןייז סא ן יי 5 א
 רעד ,שנעמ רעד רעבָא ,םהיא טלהעפענ סָאװ יורטש

 ןעניימ יזא -- ,שנעמ רעד נעה עגרע טאעט
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 פטסע רע -- ריזח ןייק טשינ זיא --- ןערָאטקעריד יד

 !נ ניר צ 9 א

 "שיױיא ןופ םיפ יד ףיוא ןעתעג "תולכ המחלמ , יד

 -ַאֹנ ןיא ןעדייר ןעפרַאד ייז .טייקכילשידיא ןופ --- טייק

 -עּפא ןוא "קעילַאפ , ןעשידיא םעד ןופ ןעדייל יד ןופ ןעמ
 !גיצצומש יו ."'ץרעה ןעשידיא םֹוצ ןעריל

 עטקערטשעגסױא ןערעטיצ ,המחלס א טרָאד טנערב

 --- רימ ןוא ,קלָאפ א רעטנוא טהענ ,לעמיח ןענעק טנעה

 ם'נופ םישרוי עניצנייא יד רשפא ,עטצעל יד רשפא
 -נעסאק רַאפ עידענַארט רעייז טיוא ןעצונ רימ -- םַאטש

 רַאֿפ ןערהערט ע ר ע יי ז סיוא ןענייוו רימ .גלָאפרע

 -ַארדָאלעמ-רעװש יד טימ ךיז ןעצעז רימ ,םור-ננידנעטס

 ןעשידיא ןעטעשטומראפ םעד ףיוא סנעטניחה עשיטַאמ

 י,ימ .ףעלרנער -- סיורא ןופרעד ןעשטעווק ןוא ,"ץרעה ,

 "אפ ןיימ ןופ המשנ, רעניררעביפ רעד ףיוא ןרעּפמילק

 "חבדנ עגיּפמול עכילטע סיורא ןרעּפמילק ןוא "קעיל
 ךלָאג םימ לעסעפרעטופ א ןוא י י ז ראפ סנעשָארג

 ר י 0  .טײקגיזָאלקַאמשעג ןופ ןעצנירּפ ערעזנוא ראפ

 ןעבָאה ר י ס ןוא ?ארשי ??כ ןופ ןעמָאנ ןיא ןעדייר

 "טקלָאפ ןופ ץוצינ א ,טעטעיּפ קנופ ַא ךיז ןיא טשינ
 ?ייו ,להיפעג ןעזעיגילער ןופ רעטיצ א .טפאשיירטעג

 "רעה עניימ ,טונימ א ףיוא טסנרע ןערעוו רימָאל ---

 - ָא 5 ט ַא ג סָאד רשפא ןענעז ןעדיא יד -- ! ןעטמַאש

 ייז טרַא רעבירַאד ,טלעו רעד ףיוא קלָאפ ע ט ס ע ז

 טָאד ענהיב רעד ףיױא ףיורא טּפעלש ןעמ זא ,טשינ

 -אנ רעדעי סָאװ טשינ ייז טרעמיק רעביראד ,לע'תילט

 .טייקשידיא ןופ ןעמָאנ ןיא טדער ן ַא י צ ו מ ש רעשיר

 רעדעי זא ןעהעז ייז ןעוו ,גיחור ייז ןעביילב רעביראד

 ןָאנ רעד ןופ טּפעלש רעלטסניקצראווש רעשירארעטיל
 -ַארדָאלעמ רעדעי ןוא ,ןעדייל עלַאנַאיצַאנ ןופ סעגנעטט

 -עייפ יד ףיוא ,לענָאיסעּפָארּפ ,טצנַאט ריקאפ רעשיטַאמ

 יד טש'רמולכ יז טכעטש ןוא ,קיגַארטיסקלאפ ןופ ןעד

 ..ןעזיּפש ענעריּפאפ טימ ,טסורב
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 { יי א ןעגעווטפעד ןופ ןעבָאה "תולכ המחלמ,
 ןופ ףוס ןיא רעייפ סָאד זיא סָאד ןוא ,טנעמָאמ ןעטוג
 זיא'ס שטָאכ ,רעייפ ?יואוו א רהעז זיא סע .טקַא ןעטירד

 ַא זיא סע .!סניד'תמא ןייק טשינ זיא סע סָאװ דָאש ַא

 עסעיּפ יד רָאנ ,רעשיטַאמַארד רהעז א ןוא טקעפע רענייפ

 רעייפ סָאד ןעליּפש לָאז ןעמ ןעוו .,עילַאק טכנַאמ
 "עג סע טלָאװ ,סעיצארָאקעד יד טימ ,|} יי ? א

 "יו -- םלָאװ ןעמ ןוא עסעיּפ א ןופ השקשינ רָאג ןעוו

 ,ןעטייקניבייא 4 ערהיא ןעציזסיוא טנעקעג --- זיא-סע

 .ןעטקַא ןופ טלַאטשעג רעד ןיא

 יו ,טכעלש יוזא ןערָאװעג עסעיּפ יד זיא טליּפשעג
 זיא סָאד ,קיטש-רעטַאעט ךיליישבא ַאזַא רַאפ טסַאּפ סע

 -ַאמָאט ןעררעה יד קנאד א ןענידראפ טּפיוהרעביא ,ןייפ
 וצ הימ יד ךיז ןעבינ עדייב .ןייטשנעזָאר ןוא יקסמעש

 -נַא יד .טנעידראפ עסעיּפ אזא יװ ,טכעלש יוזא ןעליּפש
 ךיז ןעהימאב ,םהַאנכיוא ןהֶא טעמכ ,רעליּפשיוש ערעד

 זיא סָאד ןוא ,ןענָאק ייז יו ,טכעלש יוזא ןעליפש וצ ךיוא
 רהעז ןיב ךיא !טרָאװ-ןערהע .ייז ןופ ןחעש רהעז

 ןאמרעד ךיא ןעוו ,טסנרע ךיא רעוו טּפיוהרעביא .טסנרע
 םארַאמ ,רעטכַאט ןייז טשטַאּפ .ט ררעה רעד יוװ ךיז
 סָאד .טקעלעטניא ...םעד ףיוא זעיצַארנ יוזא ,דלעפנירנ
 רחעז ןוא ףךעלשידיא רהעז ןוא שיטעטַאּפ רחעז זיא
 ! ךילקריוו --- .שירעלטסניק

*/ { 5 

 םעד ןיא ןעמוקענניירא רעטעּפש ןענעז רימ זַא
 ראפ טגערפעג רבח א זנוא טָאה ,עפַאק ןעשיטַאמַארד
 לָאמא טשינ טהענג ע נ נ ו י יד ןופ רעצימע סאוו

 זא ,טרעפטנעעג ןעבָאה רימ ןוא ,עסעיּפ א טימ סיורא
 רעללימ ןוא ווָאקַאר ןעררעה יד ?ייוו ,גיטיונ טשינ זיא'ס
 .ןעטקַא 4 ןיא ןעננַאגענסיױרא ןיוש ןענעז

 ..ןענאטשראפ טָאה רע
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 רעדניק ערהיא רַאּפ

 ,ףָאראטָאלָאז ,ה ,רד ;  רָאמוא

 ,שילַאק ַאטרעב סָאדַאמ :; ןירעלעיפשטפיוה

 .ס'וקטפעשַאמָאהמ ; רעטַאעט

 זיס עידעגארט א ןוא 418 זייס טקילפנָאק א טימ עטעיפ ַא

 רע ע 0 ע ר ג ןיוז וצ טנווש סָאװ ,אמארד עסיורג א ,6

 וצ טווצ ןופ רעטנוא ט'ָאפאס סָאװ ,ןידלעה ַא ,ווא יז יװ

 ןָאלָאּפָא ןופ ןערעה וצ עכילמענ סָאד טָאג עבעג ןוא ,טווצ

 סע ווא רעבירעד ןוא ךיז טגודנע סָאװ ,קיטש ַא ,ןיושנענָאז

 ,םוא

 !טשינ ךימ זָאלרַאפ ,רעניימ טואלַאט

 ןָא ב"וה ךיא סָאװ ריּפאַּפ לעטעלב עטירד'ס ןיוש
 ןיא ריּפַאּפ ןוא ,לעוייט םוצ .קעווַא ףראוו ךיא ןוא

 יד ,ןערעוו ןעבירשעג זומ קיטירק יד ןוא ,רעייט ױזַא
 שטָאכ ,עטרעענ עניימ ,ןערעוו טגָאזעג ןעזומ תומכח
 זיא ןעד ואו :עגַארּפ .ייברעד טשינ זיא ץרַאה'ס
 ןייק ןערָאּפעגקעװא זיא ץראה'ס :רעפטנע ?ץרַאה'ס
 -םערוטש יד ףיוא טציא ךיז טניו סע ןוא .דנַאלפור

 -קנַארק-רעדנאוו רעד ןופ ט'דייל סע ןוא ,טעילאפ עגיד
 ,טנידלושטנע ,עטיב .טוג טשינ םהיא זיא'ס ןֹוא ,טייה

 ענהיב:המשנ ןיימ ןופ גנַאהרָאפ רעד .ןָא טביוה סע
 סירא טערט קנַאדעג רעכילרעייפ א .ףיֹוא ךיו טביוה

 טרעװו סע .םוקילבוּפ ןעטרעוו ן'ראפ ךיז טניינראפ ןוא

 רעטּכייל ןענַאק לָאז רעיושוצ רעד ידכ ,םורַא רעטסניפ
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 :טירטפױא .סױרַא טעוט דלעה רעד .ןעיושוצ

 ,עריטַאס עגיטפינ
 טריסנַאנא זיא "רעדניק ערהיא רַאּפ , ;גָאלָאנָאט

 עסיורז ַא זיא סע .ַאמַארד עשינָאלַאכיסּפ עסיורנ א סלַא

 םורַָאד טניל יז ןוא ,סיורנ וצ לעטיב ַא ןיוש .ַאמַארד

 -ַארד יד .ןעדלעח יד ןופ ןעלטסַא יד ףיוא שיּפעל רהעו

 ןערעמונ 180 טימ רשפמא ןעדלעה יד ןופ רעסערג זיא ַאמ
 ןיא ךיז ןרעטנָאלּפ ,רהיא ךרוד ןעשזנַאלב ןעדלעה יד ןוא
 -רַאפ ןוא קירוצ ןוא ןיהַא רהיא ןיא ךיז ןעלקיוו ,רהיא

 - ןעמ ןעוו ,רעדניל סקַאמ יו ,םינּפ א ןעבָאה ייז ןוא טרעק
 -ראפ טשינ לָאז רע ידכ ּפָארַא ּפָאק ן'טימ םהיא טלעטש

 .ןעזיוה יד ןעריל
 "טשינ רעבָא , רעניטפינ ןיימ ןופ גָאלָאנָאמ רערעטייוו

 : עריטַאס ,רעטכערעגדץנַאג
 ןוא ןייפ רהעז ןָא ךיז טביוה "רעדניק ערהיא רַאפ,

 -ָאלָאקרעמיורט הרבח א ןופ םרַאפ םעד ףיוא .גיברַאפ
 יד ןעמיטשרעטייברַאעיירפראפ ןעליוו סָאװ ,ןעטסינ
 -ָאלָאק יד ןופ רענייא .,ןעטסַאקפירב ַא ןחֶא רונ ,טלעוו

 ַא :ןעכירטשרעטקַארַאכ .גרובזנינ שריה זיא ןעטסינ

 טירטפיוא .ןעזיוה ענעגָארטעגסיױא ,טעקשַאק א ,דרָאב ַא
 עטיורזיור ,טמַאקרַאפנייפ ,קנַאלש ,ךיוח ,ןידלעה יד ,יז

 ,דנומרעטסיקעגנעזָאר ,ןעניואנעכלייפ ,ןעצירּפשרעגניפ)

 "נאד סירָאב :רהיא ןעגעקטנַא .טָארופַאקסעלַאװ ,עיצַארג
 -עגכיוה ,טנַאגעלע ! "גיצנאד, --- ןעמָאנ רענייפ .גיצ

 ס'ןתח .דצ ם'הלכ רעד ןופ עבעיל ,עמלַאּפ ַא יוװ ןעסקַאו

 ַא ףיוא ןרעגנייא לי ,רעייפ גונענ ָאטשינ ,ךַאוש
 .ןןעמאוצ י י ר ד עלא :הרשּפ

 .ָאפַאס לעיפוצ יז זיא וצרעד .טשינ ליו יז רונ
 "ינעוחרהעמ .אי ? רע טנײשנענָאזנַאלָאּפַא ?רע ןוא

 ךלַאוװ ַא סיוא טכערב .ןהענקעווַא :טסילשאב ןעמ .,רעג
 -עיל םעד ןעגעק לשמ ַא אמתסמ זיא סָאד סָאװ ,רעייפ
 ןוא ,ןעבעל ןופ רעמיוב יד טעטכינראפ טָאװ רעייפסעב
 (.עטַאטיצ) .רעייפ ראפ ךיז טיח ,רעייּפ רַאפ ךיז טיח --

106 



 -נַאלש יד ריִמ ןעהעז טקַא ןעטירד ןוא ןעטייווצ ןיא

 טיפ ,ןידלעה ענטארוסַאקסעלאוו יד ,עזעיצַארנג יד ,עק

 ,רעדניק יד טימ ןוא ןַאמ ןערעטלע ,ןענירעּפעלש םעד
 א יו פיוא טקוק סָאװ ,דיא א טעּפע : ןעניושראּפ עניטייז
 ףיוא קניוונא ןַא ,לָאבמיס ַא זיא ןוא דמלמ-הרותידומלת

 א םעּפע ןוא סָאנ רעלַאקידַאר רעזנוא ןופ םזינויצ םעד

 סָאװ / ,ָאטסיפעמ-לאירוא  רעדנעבײר-דנַאװ-ןָארעציילפי
 -שנעמ יד טסָאה רע ןוא ,שיּפָארטנַאזימ-נירעזייח טדער
 ןוא ענעננלעג -- ןעמזירָאפַא יילרעלא םימ ,טייח

 ,ערעדנַא

 טימ םורַא טהעג "אמַארד עשינָאלָאכיסּפ עסיורנ יד,
 ,ענהיב רעד ןופ ךעלטערב יד רעביא ,סיפ עסיורג

 ,ףיוא ךיז טביוה ,טלַאפ ,טסבלעז ךיז ןָא ךיז טעּפעשטרַאפ
 -וינ טימ ,גנוננערטשנא רעשיטַאמור טימ ,רעטייוו טחענ
 פרעגייז ןייד ףיוא טסקוק וד ןוא ,גנוּפַאלקצרַאה רעגיטס

 טסכַארט וד ןוא רעיוא םוצ וצ סע טסנייל ,םענעדלָאנ םעד

 ע ט ס ע ר ג יד טולָאסכַא זיא אמַארד עניזָאד יד זַא

 רעדַא .ןהעזעג זיא סע ןעוו טסָאה וד טָאװ ,ַאמַארד
 ?לענש וצ לרענייז סָאד טהענ רשפא

 ר ע כ י 7 ר ה ע ןא ןיא "רעדניק ערהיא רַאּפ,
 טשינ טכוזרַאפ {רעטעװרענָאד םוצ .ך ו ז ר ַא פ

 רונ ,שימָאק ,שירעגירטאב ,שלַאפ טכוזרַאֿפ ..ךילרחע

 פעסיב א טּפַאלק .ץרַאה ןיימ ?עסיב א ּפֶא טשירפ ---

 -עלבָארּפ ערעייא עלייווננַאל ןיימ ןופ ביוטש םעד ּפָא
 ! בייו סָאד ,עירעטסימ רעייא !חַאב .עבעיל יד ,ןעמ
 ,סָאד יו רעפיט העז ךיא .לָאמ ןעטייווצ םוצ ! חַאב
 רעדעי .שינעטער -- א זיא דהעמ רעניד'חסּפ ןייֿפ
 ,טלעוו רעד ןיא גנידצלַא ןוא ,עירעטסימ ַא זיא ליזמערכ

 -ַארּפ א זיא םלעהליוו רעזיאק זיב טסריוה ףלָאדנַאר ןופ

 ,ּפָאק ן'רעביא ןענַאלש ךימ טליוו רחיא ביוא ןוא .םעלב

 טימ סע טוט רעבָא .סע טוט ! טונ ֹונ --- ,ןעררעה עניימ

 טּפַאלק רעבָא ,ַאמַארדָאלעמ טימ ,ר ע 90 ַא ח ןעטעקַאנ א
 "ענמורא זיא סָאװ רעמַאה ַא טימ ּפָאק ן'רעביא טשינ ךימ

 זסל



 ,ןעלהיפענ ערַאטינַאמוה ןוֿפ עטאו רעד טימ טלעּפיװ

 ענייּפ טליוו רחיא בוא ןוא !טסנוּפ ןופ ,טייפלעדע ןופ

 יט טשינ טקלעמ רעבָא ,זייוורעכעב ,ייז טמענ ,ןערערט

 ןופ רעגניּפ עטרעּפּפולעגמוא יד טימ ןעניוא עניטסייג ענ

 -נעמ ןייט ןופ רעטופ יד טשינ טנַאלש !טנאטעליד א

 א טיפ םע טוט .טנעה עליוה יד טימ ,טעטילאטנעטיט

 .רעלענש ןוא רעשימָאנַאקע ןיא סע .ענישאמ

 .ןענרַאמ --- ןופ ַאמַארד ַא זיא "רעדניק ערהיא ראפ

 | ע ג ר ַא מ ןעלעיּפש (לָאמ עלַא) יז ןעמ לָאז .טוג

 .ןעכַאלסױא םוצ טשינ זיא עסעיּפ יד .טנייה טשינ

 ןוא "רוטַארעטיל, ןיא יז .רַאנ ר ע ז נו א ןיא יז

 ַא רַאפ םש ַא רוטַארעטיל רעד ןעכַאמ ןעמ לָאז סָאװ וצ

 טקעמש ןוא קָאז ַא טקירטש סָאװ ענעדיא רענעּפָאלשרַאפ

 ,ךַאלפטנַאה רעד ןופ טייז רעקניפ רעד טימ ,עקעבַאט

 . ?ליבסנַאמ ַא יװ

 -עיּפ רעד טימ גנַאלקנייא ןיא ,טָאה שילַאק םַאדַאמ

 סָאװ וצ רעבָא ."ןעגרָאמ ןופ יורפ יד, טלעיּפשעג ,עס

 עגיהורמוא עכלעזַא ןיא ,ט נ י י ה יורפ ַאזַא ןעלעיּפש

 טהעג ןעמעוו ןוא ? ןעטייצ עטנַאסערעטניא-טסכעה ןוא

 ,טַאגעלעדזגניקָאװ ןעשרעבייוו א ןופ ןעדייל יד ןָא סע

 | ןַאמ םעד בעיל טשינ טָאה יז סָאװ ךרודַאד טדייל סָאװ

 טבעל םוראוו ,ןעטסַאקפירב ן'כרוד ןרעפטנע וצ עטיב ןוא

 טשינ םוראוו ?ןעליבסנַאמ ע רעד נ ַא יד טימ טשינ יז

 סָאװ ראפ ?רעגָאזױעמזירָאפַא םעד ,ן'רעקירטש טימ

 יד יז ?יװ סָאװרַאפ ןוא ?גיצנַאד סירָאב טימ טשינ

 טסכעה אזא ךָאד ןיא יז ?ןענעקרעד טשינ רעטכָאט

 -ַארג ןוא קנַאלש ױזַא ןוא ! רהעההטומ עוויטַארָאקעד

 "רעוושצרַאה ןופ ערעפסָאמטַא יד סָאװ וצ ןוא !ןזעיצ

 ,ליטסעק-רָאילפוס םעד ןופ סױרַא טסקַאװ עכלעוו ,טייק

 טרימַאלקעד םוראוו ןוא ?עיצַאוטיפ רעד ןופ יו רהעפ

 סָאװ ראפ ןוא ? שיאייוודָארב ױזַא שילַאק םָאדַאמ יד

 ? לארשייקלאפ-םוצ-דַאנג ַא לעכיימש רעדעי רחיא זיא

 טָאװרַאפ ןוא ? טייקכילדנענוא ַאזַא טסעשז רעדעי ןוא
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 -ֿפַאה ןיא ךייר-רעביא ױזַא ןוא ןָאט ןיא שילניב ױזַא

 דא א 23 א קילב רעדעי רעייא ןיא סָאװרַאֿפ  ?גנופ
 ! שילַאק ,ָא ,עמַאננייא-טענ רעד ןוּפ טנעצָארּפ ?עמירד
 זמר א גנוגעװַאבּטנַאה רעדעי רעייא ןיא סָאװרַאפ ןוא
 ןייז ןעזיילפיוא טמוק סָאװ ,חישפ ןעצלָאטש םעד ףיוא

 -רָאמ סָאװרַאפ ןוא !שילַאק עגידריוונערהע ,ָא -- קלאפ
 ,א ,ןענעווטייר ס'הערּפ ףיוא רעטרעוו ערעייא ןער
 -רַאֿפ ןוא ?שילַאק םַאדַאמ עזעיצַארג ןוא עטריטנַאלַאט
 -םַאװש רעייא ןופ ּפֶא טשינ ךיז רהיא טנהעוועג סָאװ
 -רעבמעל ,ַא ,לארשי קלָאפ םעד סעיצקעל ןעזעל וצ טייק
 ? שילַאק םַאדַאמ רענ

* 7 ;2 

 רחעז ,ןָאטסרענ ַאהטרעב :טלעיּפשעג ןעבָאה סע
 -ךעלשידיא ,קנַאלב ,ןייפ-גיצנוק ,גרובנעדלָאג ,רעסעב

 -טייד ,טכאש ,ןייפטנעגילעטניא ,ימע-ךב .קאמשעג

 .,עיצקיר עכיל

 -עג ךיוא ןענָאה ןעררעה ןוא ןעמַאד ענירביא יד
 וצ ייז דלודענ ןייק טַאהעג טשינ בָאה ךיא רונ ,טלעיּפש
 ,ןערעדנואוואב

 םוצ רימ זיא עסעיּפ רעצנַאנ רעד ןופ ;םולש םוצ

 -עג בָאה ךיא סָאװ ,עעהט עשיזעניכ יד ןעלעפעגנ ןעטסעב
 -ואטערעטניא רעד ןיא ,ננולעטשראפ רעד ךָאנ ןעקנורט

 ןאק ךיא ןעמָאנ סעמעוו ,עמַאד ַא ןופ טפַאשלעזעג רעט
 ,רעלדא סיצנארּפ ןיא סע .,ןענָאמרעד טשינ ָאד
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 רעלּבַאג ַאדעה

 .ןעסביא קירנעה ;רָאטוא

 ,הטומיולפ ; רעטַאעט

 ,שװָאמוזַאנ םַאדַאמ ; ןירעלעיפשטפיוה

 רעד ,קילנ ןעטאווירּפ ןיימ ןופ ?אשראמדלעפ רעד

 "אק רעד ,ןעבעל ןענידסוסקול ןיימ ןופ רידנאמַאקרעביױא

 ; טנָאזעג רימ וצ טָאד ,טכאי-הסנרּפ ןיימ ןופ ןאטיּפ

 טרעוו ןוא טניוטש ןוא טרעה ןוא טהעז ןוא טהעג ---
 -טסָאּפ-רעביא רעד רעביא ןעניוטש וצ דעימ טשינ רָאנ
 "יזאנ םאדאמ רעראברעדנואווזזעידנארג-ארט?וא-רעּפוס

 ,סירנעה ןעטלא םעד טיול טרעלבאג-אדעה עכלעוו ,אווָאמ

 ! טאוויוו

 ןוא טרעהעג ןוא ןעהעזענ ןוא ןעננאנעגנ ךיא ןיב
 ןערָאװענ דעימ טשינ ראג ןיב'כ ןוא טנוטשעג טשינ
 אווָאמיזאנ םאדאמ רעד רעביא ןעניטש וצ ט שי נ

 יז בָאה ךיא סָאװ ראפרעד ,טשינ רימ טלעפעג עכלעוו

 ראפרעד בעיל טשינ יז בָאה ךיא סָאװ ןוא ,בעיל טשינ

 יז רימ טלעפעג סע סָאװ ןוא ,טשינ רימ טלעפעג יז סָאװ

 רימ טלעפעג סע לייוו ,ראפרעד ןעבָאה וצ בעיל טעינ

 .יוזא

 -נורא טמענ ! קיטירק רעד ןופ רעדירב רהיא ,טכרָאה
 ןהעג רימָאל ןוא ןעדנעל ערעייא ןופ ןעדרעווש יד רעט
 ,ןעגָאז וצ ךימ געוורעד ךיא סָאװ ראפרעד ?עוד א ףיוא
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 "גנאפ ךילקערש זיא ןעסביא עמהומ עטבעילעג רעייא זא
 .גילייוו

 ן'פיוא ןיוש רימ םננעה קירטש רעד ! ןעטנאדנוקעס
 -ָאליג יר ןעשיווצ ןיוש טּפעטש רעניימ ּפָאק רעד ,זלאה

 ןעגעק טלעיצעג ןיוש ןענעז ןעטענָאיאב יד ,סרעסעמיןיט

 רעוו ? רעביא ןעד ךימ ךיא קערש --- רעבָא ; טסורנ ןיימ
 ןעד ךיא ןיב ?טנאמסטראװרָאטקָאדעצ ןוא טיוט ןעד ךיא
 ? איגנילגייפ ןיא ןעריובעג

 .גיהעפלאדעמ ןוא ווארב ןוא שידלעה ןיב ךיא ,ןיינ
 םענעגיוצעגסיוא ןיימ ןופ ןעטונימ עטפאהרעדיוש יד ןיא

 רעלעק ןיא רעטנורא ץלָאטש ןוא גיטומ ךיא ףיול ןעבעל
 ;: םיוא ףור ךיא ןוא ןיירא

 ! רעלבאנ אדעה טימ רעטנורא !ןעסביא טימ רערינ
 א : א

 ןייק טשינ ןיא רעלבאנ אדעה זא ,אזלא ךיא ָאז
 אדעה ןזא ,טשינ גאז ךיא ,ןיינ ? קרעוורעטסיימ

 ןא רָאנ נָאז ךיא .קרעוורעטסיימ ןייק טשינ זיא רעלנאנ

 ,פעגיּפש ןעשיראנ א ןופ גנולניּפשּפָא עהָארג א זיא'ס

 סע .ךיז טלעניּפש ןוא לעניּפש א ןעבעל טהעטש סָאװ
 ןיא סָאװ ,טייקכאפנייא עטריצילּפמַאק-ךילקערש א זיא
 -עג טלעגיּפשעגפיונעצ טייקכילטקניּפ ןוא ןייּפ סיורג טימ
 -ןייניטכא-ןעביז זיא סע .טלעוװ ןעקע עלא ןופ ןערָאװ
 "ערעטס ןוא טריזירָאטסאּפ ,עלייווגנאל ליימ טרעדנוה

 טשינ ייז לָאז סע ידכ --- טכָאקענסיױא ןוא טריזיל

 עלא ןופ  ינָאפמיס עטריסנעדנָאק א זיא סע ,ןעלמיש

 א ןיא סע .טלעוו רעצנאנ רעד ןופ ןעצינעג עטצונעגסיוא
 -אזיורג ,רעכילקערש ,רענעבאהרע ,רעניטכעמ ,רעסיורג

 ךָאנ טרעװ סָאװ ,ץינעג רעדנעננילשנייא-טלעוו ,רעמ

 סָאד ןַא טשינ טהעז ןעמ סָאװ םעד ךרוד רענילייווגנאל

 םָאֹו ןעשנעמ םעד ןופ םינּפ עטסנרע רעדָא עשימָאק

 "! אהוא, ןעניזָאד םעד סיורא טצינעג

 השעמ יד ?רעלכאג אדעה טימ השעמ יד זיא סָאװ

 ךיז טגילייוװגננאפ אדעה סָאװ ,זיא רעלבאנ אדעה טימ
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 רעדיוו טהעטש ןוא ןעפַאלש ךיז טגייפ ןוא ךיז טהיצ ןוא
 סָאװ טרָאװ רעדעי .ןעפָאלש רעדיוו ךיז טנעק ןוא ףיוא
 -אנ םאדאמ רעד ךרוד --- סיורא טדער רעלבאנ ארעה
 .טייהשנעמ רעד וצ הנתמ עכילנינעק א זיא --- אוואמיז
 םענהעש רעזנוא ןיא טפור'מ סָאװ --- זיא רעלבאג אדעה)

 עליופ א ,ענעכָארקעצ א ,"ליּפעלש , א -- רנאלנעיצילאג

 רעד לָאז .רָאנ יב סטכע5ש א -- עגירעפעלש א

 !טייבראעצ לעבייוו סָאד סָאװ ןעטיהּפָא רעטשרעביוא
 -ייצעגסיוא טלעיּפש רעכלעוו) ןאמ רהיא טנייפ טָאה יז

 ןעכלעוו ,ןעטבעילעגנ רהיא בעיל טשינ טָאה ןוא (! טנעכ
 בעיל קראטש רהעז טשינ ךיוא םתפמ לָאמא טָאה יז

 םעד בעיל טשינ טָאה ןוא שיטנאגירטניא זיא יז .טאהעג

 עדנערעפעלשראפ ,ענירעפעלש א זיא יז .,טנַאגירטניא

 רשפא ,טרירענעגעד שיצירּפ לעסיבא רשפא -- עמַאד

 -רָאנ רעכאפלעיפ א רעבָא ,שיטעטסע-רעּפיה לעסיבא
 ןייק טשינ טָאה יז .ןעבירטרעביא ךילקערש -- טשינ

 ןוא ,טפאשנעדייל ןייק ,ןעליוו ןייק ,םיורט ןייק ,דיירפ

 ןעגידעל א ןופ עירעטסימ רעפעיט רעד טימ ?ופ ןיא

 -וא טָאה סָאבעלאב רעגולק רעד סָאװ ,עלעטסעקיגנוריצ

 לָאז'מ ידכ ,רעסעלש ןעביז טימ ןעסָאלשראפ ענטסימ

 -גינעק טע'בנג'עג א ןעטלאהאב טניל טרָאד זא ןעניימ

 .ךייר
 טהעטש רעלבאנ אדעה ,ךיז טנעל רעלבאנ אדעה

 ליו רעלבאנ אדעה  .דעימ ןיא רעלבאג אדעה .ףיוא
 ןעגירק טשינ רעדייל ןָאק רעלבאנ אדעה רעבָא !סעּפע

 סעפע רהיא זיא ,רענאיסעפע ןעניטכיר םעד
 אדעה ?ןוט יז לָאז סָאװ ןוא ,יוזא סעּפע ןוא ,יוזא
 אדעה ,ףיוא טהעטש רעלבאג אדעה ,ךיז טנייל רעלבאנ
 טענאוו זיב !!!ך---אציצ ,ךיז טהיצ ,ךיז טחיצ רעלבאג

 עידעגארט ענעפאלשראפ ערעווש א סעּפע סיוא טהיצ יז

 .ךעלטנעמיד ןוא ךעלצירפשרלאג ,ךעלרעטילפ טימ
 -על טשינ ןָאק יז זא ,טלהיפרעד רעלבאג אדעה זא

 -- ןאמ ןעשיטָאידיא ,ןעטנעכייצעגסיוא רהיא שימ ןעב
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 יד ןענע'גרה טעװ יז זא יז טסילשאב ,רָאטעּפָארּפ םעד

 אדעד !טסיש אדעה .רעװלַאװער א טיפ ,טיי צ

 דארג 72 ןוֿפ עלעכיימש טלאק ,םורק א טימ טלעכיימש

 ןוא ,ןיפערג א יו ךיז טגילייווגנאקל אדעה .לונ רעטנוא
 -טפירש רעד רעטבעילעג רענילָאמא רחיא טמוק סע זא
 עסיורנ סָאד ןעבירשעגנָא טָאה סָאװ רעלעטש

 י'ראפ ענילָאמא יד רהיא ןיא טכאוורעד -- קרעוו

 ס'ארעה ,ןוט לאז יז סאוו טינ טסייוו יז ןוא טייקנעפָאלש

 יאנוּפָאּפ א יו טהעטש המשנ עוויטארָאקעד ,עפאלב-ןירג

 -טרעוװו ןוא לעגילפ א טימ טרעטאלפ ןוא סופ ןייא ףיוא
 עניטייז ךיוא טָאה אדעה .גידנעדער -- ןעפַאלשטנא

 ,קארב רעטכיר דנייר 8 רהיא ןופ תחנ"ןוא-תורצ

 .האנש רעכילקערש א טימ -- בעיל טָאה יז ןעמעוו

 עניטציא יד ןיירא בוטש ןיא ךיז וצ ןיירא טמענ אדעה

 רעטצעל רעד .ןעטבעילעג ןענילָאמא רהיא ןופ עטבעילעג

 .ננוזיילרעד ךָאנ --- ןיירא בוטש ןיא רהיא וצ ךיוא טמוק

 ,ןעטבעילעג םענעקנוזעג רהיא ןענעוו טריזירָאסוה אדעה
 ןעמוק ט עוו ר ע :;טנָאז יז .קעווא טהענ רע ןעוו

 יָא ה יד ןיא ןע בע ר נייוו סי מ

 ךיז טגנערבראפ ןוא ט'רוכיש ןוא קעווא טהענ גראבוואל

 טרעו --ןוא ןייל ייר פ ןע טיור םעד טימ
 ןייז ןופ טּפירקסונאמ םעד טרילראפ רע ,טריזילאדנאקס

 "ענ ןאמ ס'אדעה ןוא ךוב ןעטקורדעג-טשינידַאנ םעיינ

 -בעילעג רעד .ן'אדעה וצ רצוא םעד טינ ןוא ,םהיא טניפ

 ,רוכיש ןיירא בוטש ןיא ן'אדעה וצ ךילדנע טמוק רעט

 |ע ב ע ר ניי יוו ןהֶָא ןוא ,ןענָאלשרעד ,טשטיינקעצ

 ןעריטלראפ טָאװ רע זא טנימ רע .ר ָא ה יד ןיא
 ױ ניק ן י י 1 ןענעװ טדער רע ,טּפירקסונאמ םעד

 טימ ט ע ד רָא מר עד טָא ה ר ע סָאוו

 םהיא טנאז אדעה רעבָא .ט נע ה ענענייא יד

 טסייה טּפירקסונאמ םעד --- דניק סָאד טָאה יז זא טשינ

 טינ אדעה .גידנעסיוו טשינ ךיז טכאמ יז ,אברדא .סָאד

 -ניירא ףיז לָאז רע םהיא טנָאז ןוא רטוולָאװער א םחיא
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 ןייז ןופ דנעגעג וינעווע רעטפניפ רעד ןיא ?יוק א ןעסיש

 ם ענ ה עש א ףיוא סע וט רָא נ .ביכ

 -םאהלעקע יד ! עטלייווגנאלעג יד --- יז טגָאז ,| 5 ו א

 םעד ןופ ןעסָאשעג טרעװ רע זא ,זיא ףוס רעד !עט

 ,ץראה ןיא טשינ אקוד וא ןייליירפ ןעטיור

 ןָאק סָאד .שרעדנא ץעגרע רָאנ ,סע טשניוו אדעה יו

 ןוא ןעטלאהסיוא טשינ אדעה עשיטעטסע-רעביא יד ןיוש

 טסיש --- ןוט-טשינרָאג ןעגירעפעלש ןוא ןעננאֿפ א ךָאנ

 סָאװ ,סָאש םענעקורט א טימ ,ןיירא ץראה ןיא ךיז יז

 ן'ראפ ןהעש טשינ זיא'ס לייוו ,דיילק'ס טשינ טסיירעצ

 ! ניוא
 ןיא רעלבאנ אדעה ס'ןעפביא ןיא אוואמיזאנ םאדאמ

 ןופ ןערָאװעג טסאפראפ זיא סָאװ טסָארפ א יװ טקנוּפ

 .עכורעוואז א ןופ טליּפשעג טרעוו ןוא רעב ןעסייוו א

 דָארפעג זיא סָאװ םרוטשעענש א זיא אוואמיזאנ םאדאמ

 ענעגנולעג א זיא יז ןהענג ןעטימ ןיא ןערָאװעג ןער

 ןופ טיפענעב םֹוצ טרהיפענפיוא ,ןעטקא רעיפ ןיא היול

 .הבצמ א ןופ טליּפשעג ןוא םיתמ עטלא

 עליטש ןאראפ זיא רעלבאנ אדעה ס'אווָאמיזאנ ןיא

 רעבָא ,טייקנהעש עסייוו וליפא ,ןערעינאמ ,ץנאגעלע

 ,טקערָאק יוזא ,ךילטקניּפ טמאדראפ יוזא זיא סע --

 אשאי ןיא יוװ ,טרָא ן'פיוא ךילקערש יוזא זיא ךאז רעדעי

 "רעדינ ,ןעכילטעג ,ןעכילגעמנוא ,ןעראברעדנואוו ם'ץפח

 וצ ידכ טשינ טעטיוט ןעסביא .?עיּפשלערעיפ ןעגיטבערט

 "ױצסױא ידדכ ןעפאשוצרעכניא  ידכ ,ןעפאשאב

 רע .ענעפאשאבדןיוש סָאד טפאשאב רע רָאנ ,ןערעפעב

 טריוורעס רע רָאנ ,זיא רע יו יוזא שנעמ םעד ריד טינ

 טשינ ןיא סָאד -- דלעה ןייז .זייא טימ םחיא

 םָאד רָאנ ,ןעשנעמ ןופ עמוס רעד ןיא שנעמ א די ָא נ

 -ניס ,רעטנַאקאב-לעיפ רעד זיא רע .שנעמ ר ע ד זיא

 טימ ענהיב רעד ףיוא ןעבירטעגפיורא ,שנעמ רעשיטעט

 -- ןעסיווד רעד זיא סע .שטייב-רעדעפ רעפראש א

 זיא סע .טנעסיורדראפ --- בוטש יד רעדָא .טכוטשראפ
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 -נעה רעטרהעעג רעד .ננופאש טשינ -- גנורישזנאראער
 טבעילעג ןייז ןעטנורפאב טוט דנאלדראענ ןופ קיד

 ךרוד ,חילש א ךרוד רָאנ ,ךילנעזרעּפ טשינ אּפעט ןיליירה

 ,טקעלפאשטשינ ,ןייר ףךיז טלאה ןיילא רע .עעדיא א

 רראנרעב דומ?ת ןייז יו טשינ .וויטקעיבא ,ךיליורפגנוי
 "ארד ןייז ןופ רעטסנעפ עלא ןעפָא טזָאל רעכלעוו ,ואש

 יזא ןיירא רע טקוק לָאמ עלא ןוא עדייבעג רעשיטאמ

 יו ט ר ע ה ע 6 ס ַא וו ןעהעז ,טיישראפ

 םעד ,שוילעּפאק םעד טכערעצ רע טכאמ דלעה ןייא ייב

 רע טיג ןעטירד א ,זָאנ ןיא ?ענש א רע טיג ןערעדנא

 ,ךיז טלעדיז ,טליש רע ןוא קאב רעד רעביא טעלג א

 טימ טעכָאפ ןוא טכאל ןוא ךיז טרימאלקער ,טשנעב

 גיטראפ םרעוו רע ןענַאװ ןיב ןוא ,דרָאב רעטיור ןייז

 עשיטאמארד .ענייפ ענאג ןייז ןיא ,שייברא רעד טימ

 -ביירש ן'פיוא טניל ץאק יד ןוא טריניאור טפאשטריוו

 גנידצלא ןוא לעגנעהרָאפ א ץעגרע טנערב'ס ןוא ,שיט

 "נוא רעראברעדנואוו ,רעכילשנעמ ,רעכייר אזא ןיא זיא

 ! גנונעדרַא

 ןעטלַא םעד ייב ןעטעב ךיז געלפ ךיא יװ ,הֶא = |

 ,ןעגָאז םהיא וצ ךיא געלפ ,ן עס בי ק יר נע ה .קירנעה

 סָאװ טרָאװ ןעדעי ייב גיוא ן'טימ ןעלטניפ וצ ףיוא רעה

 ,עטסכאפנייא יד ןעגָאז וצ ףיוא רעה ,ןָא טסביירש וד

 טלָאװ סע יו ךיילנ ןָאט אזא ןיא ןעכאז עטסכילגעטגָאט

 געלפ ,רערעייט קירנעה .שינמייהעג ךילקערש א ןעוועג

 טוג ןעגָאז וצ ףיוא רימ רעה ,ןעטעב םהיא ייב ךימ ךיא
 -וצרעטנורא ךימ ףיוא רעה ןוא ןיירא רעוא ןיא ןעגרָאמ
 ויא'ס זא ,ןעגָאז וצ רימ ידכ ,ןיירא רעלעק ןיא ןעּפור

 ריד טקעמש עוואק יד זא ןוא רענייז רעד ףלע ןיוש

 .טרעהעג טשינ ךימ טָאה רעטלא רעד רעבָא ! טוג רהעא
 -תודופ רעד ןיא רעפעיט ןוא רעפעיט ץלא ןיירא זיא דע

 ןיילא תודוס רָאנ יװ טקנופ --- דעטימיל עירטסודניא

 ! תודוס ןעוועג ןעטּכָאװ

 "6 רעד וצ ךילנהע רהעז זיא ,קיטש עצנאג סָאד



 יד ץלא טהיצ יז ןעוו ,טקא ןעטירד ןיא אוואמיזאנ םאד
 -- ולאה םוצ זיב ףיורא יז טחיצ ןוא ָאנָאמיק ענערייז

 עמירָא יד טחיצ ןוא טהיצ יז רָאנ ןוא ,זָאנ רעד וצ זיב
 ,םיורא טשינ רָאנ ךיוא יוזא טחעז'מפ שטָאכ --- ָאנָאּפיק
 ,זיא-טשיניסאו ןהעזסיורא וליפא לָאז'מ ןעוו שטָאכ ןוא

 סעּפע ָאטשינרָאג זיא'ס זא ןעהעזענ רשפא ןעמ טלָאװ

 ןיימ ךיוא טוט יוזא .ןעהעזוצסיורא סכילנהעווענרעטיוא

 סָאד ךיז ףיוא טהיצ ןוא טהיצ רע : ןעסביא דניירפדנעגוי
 ךיז טלעקיוו ןוא ,וצ ךיז טקעד ןוא דיילק עשיטאמארד
 יד טהיצ ןוא טהיצ רע ןוא ךיז טלעּפענקראפ ןוא ,ןייא
 םוצ זיב ,ףיורא דרעכנעקאב יד וצ זיב ָאנָאמיק עניטסיינ

 ,לעטיה

 טנָאק רהיא .דנע וצ זיא ?עוד רעד ! ןעטנאדנוקעס
 ןופ ןירעגעװש ןיימפ ןעסיוו טזָאל .םייחא ןהעגנ ןיוש
 ן'פיוא טעדנואוראפ ןוא טיוט גיל ךיא זא םעלראה
 רעדניק עכילנעזרעּפ עניימ זא טהעז ןוא ,דלעפ-טכאלש
 טנעצָארּפ 99 ןוא ,סטונסעדלא טימ טנרָאזראפ ןייז ןעלָאז
 ןיימ ראפ ןהעג ןעלָאז היול ןיימ ןופ ןעטיפָארּפ יד ןופ

 .עמ-אק-ענ ןיסעצנירּפ רעטבעילעג רעשידניא
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 טרָאמש ןופ טסיינ רעד

 .ווָאמיד םיסָא ;רָאמוא

 ,גרובנעדלָאג ,ס ; רעלעופשטפיוה

 ,ס'וקספעשַאמָאהמט ; רעטַאעט

 ינעמ ןעסע ךיא לעװ לאמניק :ט נא ר ני מע

 ,טולבנעשנעמ ןעקנירט ןוא שיילפנעש

 "עוו רָאה ענייד ןוא העש יד טמוק סע :ט סייג

 ןיא ןיירא ןעלעוו רעדניק ענייד ןֹוא יורנ ןערעוו ןעל
 טלָאמעד ןוא ןעפערט ךיז רימ ןלעװ טלָאמעד ,ןעבעל
 וד .ןובשח ןעטצעל םעד ןעכאמ ןעמאזוצ רימ ןעלעוו

 ךֶאֹנ ךיז ןעלעוו רימ רעבָא ,ןענעקרעד טשינ ךימ טסעוו

 (.טדנווושראפ) .ןעפערט

 טָאה גָאלָארּפ רעד .ןעוועג זיא יוזא .,אוה ךכ ןוא

 טלאװ ץראה סָאד יו סעּפע עקאט .,טראנענּפָא טשינ
 ךיז טעװ עס זא ,נָאלָארּפ םעד ,טנַאזעג ןעוועג םהיא

 -ניק ט'יקספעשאמַאט טנארנימע םעד .ןעזָאלסיױא יוזא
 ,ןאטסרענ ןייליירפ ןופ טלַאטשענ ןיא סיוא ןעסקַאװ רעד
 -אעט ,עליואוו רהעז עלא .רעסקאל םאדאמ ןוא ימע-ןב

 ןעביוה רעדניק עניזָאדיד ןוא .,רעדניק עדנעלעיּפשרעט

 ,טקא ןעטשרע ןיא דלאב ןיוש ןעבעל ןיא ןחעגוצניירא ןָא
 -ַאפ רעד ךרוד ןעבעל ןיא ןיירא טהעג ןָאטסרעג אטרעב
 טימ ןוא ,טימעג ננירג א טימ ןוא סטבער ריט רעטשרעד

 ןעבלעזמעד ןיא ןיירא טהעג ימעדױב .ןעקָאל עגידווע'נח
 .טייקשיטנעדוטס ןוא טייקטפיטראפ סיורג טימ ןעבעל

 על ןעכילמענ םעד ןיא ןיידא טעדט רעסקאל םאדאמ יד

 ןזִל



 ןוא .עיטאּפמיס טימ ןוא גנורחיפפיוא רעטונג טימ ןעב

 -איצאנ ס'יקספעשאמָאט ןופ רעלעיּפשיוש ענירביא יד

 ןיא ןיירא ױזא-טַאלג ןעטערט ,רעטַאעט לענַאשענ ןעלאנ
 -נעזָאר .םיצורית ןוא ןעריט ענעדישראפ ךוווד ,ןעבעל

 ,רעסקַאל םַאדַאמ-ןיליירפ ראפ ןתח א ,לשמל ,זיא ןייטש

 ס'נעשנעמ םעד ןופ רעטעפ רעניימעגלא רעד זיא ןיבור

 ןיא ןייטשּפע םאדאמ .לעימעלש רעסיורגנ א ןוא ןעבעל

 רעד זיא גרובנעדלָאנ .בייוו ענענייא ןא ס'נעבעל םעד
 םהיא ןוא ןעבורּפ ,אברדא ,ןעמ זָאל ןוא ,ןיילא טסייג

 ! ךשוח ןוט ךיז טעװ ,ןיירא ןעבעל ןיא ןעזָאלניירא טשינ
 -טָאטש רעד ר ע מ א ה ,טקַא רעטשרע ;?לכה

 .גיציּפש רהעז .שינרובנעדלָאנ רהעז טרעמאה טסייג
 א ןופ טלאטשענ רעד ןיא טניישרע רע .גיצנוק רהעז

 -לעז .םירג רענייפ .ןוטעננָא ץראווש .עעדיא רעסאלב

 רעטרעוו ןייק טימ טשינ טרער רע ןוא .קוראּפ רענעט
 רעהירפ ןיוש זיא יקספעשאמָאט .עיצקיד טימ רָאנ

 ,וינעווע דנָאקעס ןופ גינעק א יו ןוטעננָא ,ןעמוקעגניירא
 טימ ,סיוא רימ ןעניפעג דלאב .ּפָאק םייב ךיז טּפַאכ ןוא

 ס'יקספעשאמָאט זא ,קיזומ עקשטיּפאק א ןופ ףליה רעד

 ,ולאה םעד ןעטינשעגרעביא ךיז טָאה טפעשעג-ןיא-ףתוש

 רעד) רע ןוא טכעלש ןעננאגעג זיא טפעשענ סָאד ?ייוו
 לעכיב-םארגָארּפ סָאד יו) טרילוקעּפש טָאה (ףתוש

 ,ץ'יקספעשאמַאט ,םהיא ןוא ,ןעקור ןייז רעטניה (טגָאז

 יו רהעמ טשינ ןעבילבענ ןענעמראפ ןעצנאגנ ןופ זיא

 ,ןענימ "ינאּפמָאק ןאקירעמא טסעוו , רעד ןיא סעיצקא
 עשזנירד רעטכייל ,טרעוו טשינרָאג טציא ןענעז עכלעוו

 ןוא עיצקיד טימ טניישרע טסייג רעד .קיױּפלעפעק ןופ

 יד ןעפיוקראפ טשינ לאז רע ןיקספעשַאמָאט טנָאז
 ןעביוהפיוא קרַאטש דלַאב ךיז ןעלעוו ייז ל?ייוו ,סעיצקַא

 ,2 גנאהראפ טימ ןעמַאזוצ

 -ךלָאנ םעד רעדיו רימ ןעהעז טקא ןעטייווצ ןיא

 -רא רע ןוא .טייברא ןייז ןייב טסיינ-טָאטש ןעשינרוב
 רערעוש !טסיינ-טָאטש רעד רעווש רחעז ךיבענ טייב
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 רעד ןופ קיופלעסעק יד טשינ וליפא טייברא םהיא ןופ
 עליישטאפדָאג יד רעדָא ,עילעּפאק-רעטאעט רעשידיא

 ,אנָאדאמירּפ רעשידיא א ןופ

 טגנילעג סע ,טכעלש ןוא גנאל רעדָא ,טוג ןוא ץרוק

 סיפ יו טימ | ע ב ע ? סָאד ןערעקוצרעביא םהיא

 טסעומש ,טסיינטַאטש רעגידוועדיירליואוו רעד ,רע ,ףיורא
 -קעווא לאז יז ןייטשּפע םאדאמ רעשירדָאמטלַא רעד ןייא

 "נא סעּפע וצ ןעמענ ךיז ןוא שמוח-שטייט'ס ןעפראוו

 ןאטסרענ רעוויאַאנ רעד ןייא טדער רע  שרעד

 -ראפ ךיז לָאז יז ,ןעקָאל עטשנעבעגטָאג ,ענעש יד טימ
 רע .ןייטשנעזָאר ,ןתח ס'רעטסעווש רהיא ןיא ןעבעיל

 ןייז ןעביירשרעטנוא לָאז רע ןימע|ךב ט ג עוו א ב

 ןייז ןא ,ןע'נייטשנעזָאר טזייואב רע .סקעשט ס'רעטָאפ
 שנעמ רערעטלע ןא ןיוש ןיא ,רעסקַאל םַאדַאמ יד ,ה 7 כ

 רע .רהיא ןופ רעטענורב זיא ןָאטסרענ אטרעב זא ןוא
 "אב וצ סעקשַארּפ ןעמענ לָאז יז רעסקאל רעד ןייא טדער

 ,ץיקספעשאמָאט טנייצרעביא רע .,ןעוורענ יד ןעגיהור

 ךיז ףראד רע ןא ,רענָאילימ א טציא ןיוש זיא רעכלעוו

 -רא יד ןיא קילנ ןייז סָאװ םעד בעילוצ ןערענרע טשינ

 ןענעגער וצ ןָא טביוה דלאב ןוא ,קילגמוא ס'רעטייב

 -קאל-האל .טייברא ס'טפיינטַאטש םעד ןופ טכורפ טימ
 רהיא ; קעשָארּפ ןעסיוועג םעד טימ ךיז טעטפינראפ רעס

 -עלעט א טלאהרעד יקספעשאמָאט-ןאמנייטש רעטָאפ

 עלענינירא טכאמ ימא-ןב .ןעלַאפ סעיצקַא יד זא ,עמַארג

 .רעטָאפ ןייז ןופ טפירשרעטנוא יד גידנעכאמכָאנ ,תובוח
 טצעל רהיא רעביא טינ ןײטשּפע-אמנייטש סעסימ יד
 רתיוא ראפ לאז רע ,טסײגטַאטש םוצ גראוורעבליז לעסיב

 ןיא ןָאטסרעג אטרעב .תונוח-ןעטרָאק יד ןעלהָאצאב
 ןאמנייטש .תוחכ עלא טימ ךילקילגמוא ןוא טרחיפראפ
 א טימ ןלאה ןעשירעגניז םעד רעביא ךיז טדיינש ןיילא
 טרער ,גָאלַארּפ ןופ טסייג רעד טניישרע סע ןוא עווטירב

 .טגידנעענ זיא'ס ןוא ש י ר ןעטראה א טימ
 -עגרעביא ָאד ןעבָאה רימ סָאװ ,ןעמעלא םעד ןופ
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 ערעי ןעק ןעמ ןא (1 :ןעכאז ייווצ ןהעז וצ זיא ןעבענ
 ףליוו ןעננילק לָאז יז זא ,ןעלהעצרעדרעביא יוזא עסעיפ
 רעיינ ןעּפעלא ךָאנ ןיא עסעיּפ יד זא (2 ןוא הנושמ ןוא

 עלעיפ ןופ רעשיא'עעדיא ןוא רעשיטאמארד ,רעפעב ןוא

 סע .טייקכיללנארעג ָאד זיא סע .רעקיטש ערעדנא

 "ייקנידנעסיורד ןופ ל?עיּפש העטנאסערעטניא ןא ןיא
 ןרעטמאל ןעטיור םעד ךרוד ןעטכיולאב ,ןעלַאפוצ ןוא ןעט

 -עטש סע לָאז'מ ןעוו סָאװ קיטש א זיא סע .עעדיא ןא ןופ

 יו רעכאווש ךס א ןעלעיּפש ןוא ר ע נ ר ע לעסיבא ןעל

 ןעסיורג א ןעבָאה טנָאקענ סע טלָאװ ,סע טלעיּפש ןעמ

 ןיא רעכלעוו ,םלוע ןעשידיא רעזנוא ייב וליפא גלָאפרע

 !טָאנ טסייוו ,ס'םלוע עלא ןפ ר עגיד'םל?לוע

4 7 8 

 ףיוא טרהיפענפיוא טונ ץנאג ףיז טָאה יקספעשאמָאט

 -ייפ ןופ ,דימת יו ,זיא קָאריּףָאלש ןייז .ענהיב רעד

 ןיוש ,עכילגיניק א זיא ננוטלאה ןייז ןוא לאירעטאמ םענ

 סָאװ ןעדיא ןעטסָארּפ א ראפ ךילנינעק | צ ל?עסיבא

 .קָארפָאלש א טנָארט ןא ן א מס ניי י ט ש טסייה

 ,וויטארפרעטניא רהעז ,טוג רהעז ןעוועג זיא גרובנעדלאג
 ןייז ןופ רעטעלב-רעטלוש יד ךרוד .דנעשטייטראפ רהעז

 ,עעדיא יד טקעטשעגסיורא ךילטייד טָאה רעטקאראכ

 רָאנ ,לעפייט ןייק ןעוועג טשינ זיא סָאד .,לָאבמיס רעד

 רעזייב א יו רע טָאה טייבראעג ןוא ; עשילווייט סָאד

 -יוב יוזא ,קנילפ יוזא ,דניז ןופ קנאדעג רעד יװ ,קנאדעג

 עניוזא טימ ,ניסיילפ יוזא ,גיצנוק יוזא ,זעיצארג יוזא ,גיג
 "עט עכילרעדנואו עניזא טיפ ,גנעגנ עכיל'שוריח

 -ר ע בי ר א ל?עסיבא טָאה רע : ןורסח ןייא רָאנ ,רענ

 רע .טסיילפעגרעבירא ?לעסיבא ךיז ,ט ? עי פ ש עג
 רעיוהענמוא יוזא ןעוועג ןעטנעמַָאמ עסיוועג ןיא זיא
 .ךילשירַאנ ןעמוקענסיורא שזא זיא'ס זא ,גולקישינכעט

 -טייד שזא טָאה'מ זא ,קנילפ-ניצנוק יוזא ןעוועֶג זיא רע
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 טכאמ רע יוזא יו ,רעגניּפ ן'טימ ןעזייוונא טנעקעג ךיל

 ןופ גערב רעטסטייו רעד :ללכ רעטלא רעד ,ּסָאר

 .בירעמ זיא חרזפ
 "לןמיםילש רעד פלא ןיבור ןעוועג זיא טוג רחעז

 רע טעקיאאז ךָאװטימ עֶלא סָאו עיטָאמ רעטעֿפ רעניד

 טבעלש רע טדער גאטנאמ עלא ןוא ?עסיבא ךיז
 ןע'ניבוו ןופ ןיא גנונבייצ-רוטאקיראק עניזָאדיד .שילגנע
 ןופ ןעמאר ןעטיירב אזא טימ ןערָאװעג ןעמונעגמורא

 סָאד זא ,קיגארט ןופ טעמב ,שינדנעטשראפ רעטסנרע
 םעד ףיוא רָאנ ,טקולעג טשינ דליב םעד ףיוא טָאה גיוא

 .ןעמאר

 עבטב זיא רע) ךילריטאנ רהעז ןעוועג זיא ימעדןב

 רע זיא טוג .טנערוטס ןופ עלָאר רעד ןיא (! רעסאלב א

 ךיז טּפאט רע ןעו טנעמָאמ םעד ןיא ןעוועג רָאנ
 ,ןיילא ךיז ףיוא ןעידוטש עשימָאטאנא טכאמ ןוא םורא

 טָאנ .דנעלעטשנעדירפוצ ןעוועג ןיא רעסקאל םאדאמ
 !נינעו רחעז טיס ןעדירפוצ ךיז לעטש ךיא זא ,טפייזו
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 5 רעמונ רהימ

 .ןירבָאק ןָאעל ;רָאטוא
 ,ס/רעלסעק :; רעטַאעט

 רהעז א זיא '8 ר ע סו נ ר ה י ט, ס'נירבָאק

 םעד ןיא לָאנמיס א רשפא טקעטש .ךאז שנרעצליה

 סָאד זא ,רָאנ סייוו ףיא ?טסייוו רעוו ? "רהיט , ןעמָאנ

 -י ּפ יוזא טקנוּפ ןוא ר ה י ט א יוװ ןעקורט זיא קיטש

 ןענייז ןענעצס יד .ינעגָאהאמ זיא ךארּפש יד זא .ט ג ַא ק

 גנולדנאה עשיטאמארד יד .ץלָאהנעסמיּפ --- רמוג יצע

 (!"ל ע ב י ע מ, טּפיױוהרעביא) לעבעמ-רעמיצפָאלש זיא

 -רעצליה עטבראפעגּפָא-שירפ ןענעז ןיילא ןעשנעמ יד ןוא

 "ראפראפ רעד רעדָא ,רעסאפראפ רעד עכלעוו ,ס'םלוג ענ

 רעד ןעגעק ןענעקורט םוצ טלעטשעגסיורא טָאה ,רעב

 .עיזאטנאפ ןייז ןופ ןוז רעכילטיור

 ןא קרַאטש רהעז טנאמרעד ,,יירד רעמונ רהיט ,

 רהעז ןוא ךיוה רהעז זיא יז :שטיוװעײלַאקינ יײלָאקינ

 זיא יז .ןעיזנעטערּפ עסַאמס א טָאה יז ןוא .ךַאלּפ

 יז ,ּפָאק יו סופ רהעמ .קנַאדעג יוװ עינָאלָאיזיּפ רחעמ

 -- ןעטנעמַאמ עכנַאמ ןיא .טקנעד יז יװ רעלענש טהעג

 עבלעזיד טימ יז טפיול --- טקא ןעטרעפ ןיא טּפיוהרעביא

 ןופ ןעפָאלעג זיא שטיוװעיילָאקינ יײלָאקינ יו טירשנעזיר

 ! ןעּפַאכ טשינ ךיז ןעק ןעמ ןוא רעדלעפטכַאלש יד

 עסעיּפ עזָאירוק א רהעז ךיוא זיא "8 רעמונ רהיט ,
 טשינ טהענ יז .ןעגנַאגרעביא ןופ טקנוּפדנַאטש םעד ןופ
 יז רונ -- רעטייוצ רעד וצ ענעצס ןייא ןופ רעביא
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 ם'נופ טהענ יז .רעטייוועלע ןא ףיוא טרהאפ יז ,טננירּפש

 "האפ -- ןוא ןעטסקעו ן'פיוא טקעריד קָאטש ןעטשרע

 ןיז ןעשיטַאבָארקא ןיא ,עסעיּפ עגיצנוּק א זיא יז ,טרחעק

 ףלע רשפא יז טננילשראפ טונימ ןייא ןיא .טראוו ןופ

 סאוו ץוח א -- ,עידענארט ?יימ ןהעצרעפ ,אמארד ל?יימ
 טּפעלש ,זָאנ ןופ סעגנעטס עשיטעֶאּפ ,יוזא טָאלג טחיצ יז

 ַא רחעז ?לכב טָאה ןוא ,לעברַא ןופ ןעזארפ-טנעמיטנעס

 ,ןעּפַאכ וצ טשינ גיוא ן'טימ --- טקַא ןעטרעפ ןעקנילפ

 ! ךיז טוט ןעטרָאד סָאװ

 ליימ א ; ןעכילעמאּפ רהעז טהעג טקַא רעטשרע רעד
 ַא רונ ,טסא רעטשרע ןייק טשינ ןיא סע .,טייסניבייא ןא

 -ננאל רעד זיא סע ! רע זיא נידביא יוזא -- ר ע ט ר ע פ

 זיא-סעדןעוו ןעבָאה רימ סָאװ טקַא רעטשרע רעטסנילייוו

 רהיא ףיוא ןייא ט ר ע מו ? ש גנולדנַאה יד .ןעהעזעג

 טימ טינשסיוא-סגנוטייצ א ןיא סע ,לעסקַא םענעגייא

 ןוא ,ןָאזנַאטַאנ ,דיא רעביפרהע ןא זַא ,םעיינ לעקיטש םעד
 ,רעדורב רעכילרהע ןא ןוא ,יקסלָאדַאנ ,עמַאמ עכילרהע ןא

 -לעקנאי א ןיא סָאװ רעלסעק-רעדורב א ןעבָאה ,ןאמייה

 ,גנוצעזרעביא רענאקירעמא רעכאווש א ןיא עליוב

 לעסיבא ןהענ ןָא ןיוש טביוה טקַא רעטייווצ רעד

 םאדַאמ יד ;ענעצס-סגנונפע ,ךיז טלעזייה סע ,רעלענש

 -יריל --- ןוא טכיל טייצרהָאי א ןעבעל טהעטש זיוה ןופ
 קורַאּפ א טימ יורפ עניטכרופסטאנ עמורפ א זיא יז ,טריז
 סאווראפ ? יז אקוד סאוו ראפ ,לעזייה א יז טָאה ךָאד ןוא
 רעד ןיא ?קוראּפ א טימ יורפ עשידָאמטלא ןא אקוד
 -?אקידאר יד ,ָא ןוא ! טייקבילשידיא יד ,ָא ,רעפטנע
 יז רונ טשינ ןוא !1901-1909 ןערהַאי יד ןופ ענישטש
 רונ ,גידנערעטסעלטָאג ענרוטאקיראק יוזא ןיא ןיילא
 רע זא טלהעצראד רעכלעוו ,"אניעד , טידנַאב רעד ךיוא
 -עג טָאה רענעי סאוו ראפרעד ,ןעדיא א ןעגָאלשעג טָאה
 רעד וצ טנעמילּפמָאק א-ראפ-סאוו .רוּפכ םוי םוא ןעסעג
 יד רעביא רימש א ראפ סָאװ ! "רעטופ-ןוא-טיורב  עּפורג
 סטייחיירפ ןעצנַאג םעד סטעפ-ריזח ןעלַאקידַאר טימ ןעּפיל
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 ! ןיילַא לעזייה סָאד ןוא ! קרַאּפ יטרעביל ןופ םוטרעּפמעק
 טדער ןעמ ואוו ,לעזייה ַא ךילּקריװ ןירבָאק דניירּפ ןעק

 לעדרָאב ַא ןופ רע טּפייו ? דייר עגיצוּפש גינעוו ױזַא

 ןוא עטנאסערעטניאנוא עניױױזַא רָאפ ןעמוק סע וואו

 ןייז ןיא יו ,ןעכַא ע כי? ב יי ר ש א ב - טסכעה

 ערעזנוא ןופ רעצימע טָאה ?טקַא ןעטירד ןוא ןעטייווצ

 ױזַא זיא סָאװ עיִגרַא ןַא ןהעזעג זיא סע ןעוו ןעגעלַאק
 ןע'רוכיש ךאלדיימ יד ןעוו ענעצס יד יו ,ןעפָאלשראפ

 רשכ ַאזַא ןופ רעצימע טסייוו ?ַאלוהַאקַאי ןעגניז ןוא ןָא ךיז

 ענירג יד עזָאר יו עקטָאידיא עוויאַאנ ןוא על'המהב

 טבעילראפ ןוא "רָאָאד טסקענ, טניואוו סָאװ ,עקרעדרָאב

 ןופ רעייפ ןעצנַאג ן'טימ טעדַאק-רעימערּפ םעד ןיא ךיז

 ןעטסעדנימ םעד נידנעבָאה טשינ ,עלעעז רעגנוי רהיא

 ןליפא ןוא ? טעדַאק ַא זיא רע זַא דשח ַא ןופ ןעטָאש

 סעקטסירָאכ ענעוטעגסיוא-ןייב-םוצ-זיב יד ןעוו טלָאמַאדו

 ענעצס רעד ףיוא ףיורא ןעמוק רעטַאעט ס'רעלסעק ןופ

 -בא ןיא ָאניעד רעכיליישבא רעד ןוא ,סעט'תנתוחמ סלַא

 ,םינּפ ןעשירעדרעמ:ךילקערש ןייז טימ ןעמַאזוצ דנעזעוו

 ןָאמ עזָאר עניטכערּפ יד .טשינ טסייוו טלָאמאד וליפא

 -יוא ןיא יזיא זא ןוא ?עזייה ַא זיא ָאד זַא ,ןירבָאקנָאעל

 ,ןערחיפראפ וצ יז ןעס

 -םימכח עדנעהעגרעטַאעט ,ריס :ךייא טקרעמ

 -ךעד ,ןעפָאזָאליפ ינָאקלַאב-ןוא-רעטסעקרָא רימ ,םינובנו

 ַא ןיא רע זַא ,טירטפיוא ןעטשרע ס'יזיא ןָא ךיילג ןענעק

 -ַאזנעגיל םעד טימ ,עמַאמ עוויאַאנ ןייז ,רעדיינשלעגרָאנ)

 ףיוא טהעג רע זַא דשוח זיא ,"ץרעה-רעטומ , ןעגידנענ

 ךיבענ זיא ןירבָאקנָאעל ןָאפ עזָאר יד רונ ,ןעגעוו עמורק

 ןיא .טשינ רָאנ ןופ טסייוו יז זַא ,על'המהב רעטסניפ ַאזַא

 ןכש םעד ,ןתח םעד םורַא טמענ יז ןעוו ,טנעמָאמ םעד

 זַא טשניוו ןוא םהיא טשוק ןוא "יירד רעמונ רהיט , ןופ

 טָאה יז וו קילנ ַאזַא ןעּפַאכ ןעלָאז ךאלדיימ עשידיא עלַא

 -וב , רעטַאעט ןיא עלַא "רימ , ןעכַאמ סלָאמַאד ,טּפַאכעג
 ,ןעסייוו רימ ןוא גולק ןענייז רימ לייוו 4 םוראוו ."וה
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 טהענ ,ןירבָאקנָאעל ןופ עזָאר עראברעדנואוז יד ,יז זא

 "ראג טּפייו יז -- יז רעבָא ...ןיירא רעייפ ןיא ךיבענ

 !טּפינ ,גניהטאנ ,ָאוועשטעינ ,טשיניטשינ

 ,שינביולרע רעייא ןהא ,טנָאזעג לָאמא ןיוש בָאח ךיא

 רוטארעטיל ןייס טשינ טביירש ןירבָאק זא ,רעזעל עבעיל

 .ךילברעטשנוא ,טייצ רעד טימ ,טרעוו ןעמ עכלעוו ךרוד

 -נוא רעקיטש ט ק ע ר י ד רע טביירש םעד טאטשנא

 ןערעגָאמ םעד ףיוא ףיורא רע טפראוו ,טייקכילברעטש

 "נוא רעקיטש עטעפ עעדיא-לעקיטרַאטייל ַא ןופ טעלעקס

 "אמארד א סיורא ןופרעד טמוק ,שיילפ-סטייקכילברעטש

 טימ ןוא ךיוברעסאוו ןעטיורג א טימ שינעפעשאב שיט

 ןופ ךורבנעקלאוו א ןופרעד טרעוו ,חמשנ רעשיטַאמור א

 .ַאמַארד-ןוא-רוטארעטיל ןופ גנומיוושראפ א ,טסנוק
 .עסעיּפ עטכעלש ןייק טשינ ןיא "יירד רעמונ רהיש ,

 א .טכעלש ןעוועג טשינ טלאוו טכעלש ןייז לאז יז ןעוו

 -טנַאלַאט ןייז וצ טכער סָאד טָאה ןירבָאק יו טארעטיל
 ןופ שנעמ סלא ,רע יו טקנוּפ ,טייצ-וצ-טייצ ןופ ,זָאל

 ןייז וצ טכער א טָאה ,גנוהיצרע רעשירארעטיל רעטונ

 רעבָא זיא קיטש סָאד .ליוו רע יו טפא יוזא ?אינעשז

 קיטש סָאד .טכעלש ויא סָאד -- ןוא טו ג שילארטאעט

 עשיריא עלא ןופ עיצארעדעפ א ,ןענָאז וצ יוזא ,זיא

 "יוזא ףיוא "המקנ ןופ טָאג , ןיא סע .ןעסעסקוט-רעטאעט

 ,טכַאניהנבל א זיא הנבל א ןהא טכאנ א לעיפיוו ,לעיפ

 א זיא "יב , םעד ןהֶא קראמסיב ןעמָאנ רעד יו רעדָא
 ,טנעמילּפמָאק

 ךייא וצ בָאה ךיא :ןירבָאק דניירפ ,רהָאוװרַאפ

 לעזייה א ןעלעטש טליוו רהיא סָאװ ,ראפרעד טשינ ראג

 רעשיטַאמעלבָארּפ ןייז ןעק סאוו לייוו .ענהיב רעד ףיוא
 סָאד יו רעשיטאמַארד ןייז ןעק סָאװ ?ל?עזייה א יו

 ,פעזייה א אי ןיוש ןעוו --- רעבָא ? לעדנרעטמאל עטיור

 ,שיטסילאער ,גידעבעל ,טנַאסערעטנא סע טכַאמ

 ןופ דאלפיש ןיא ןעניל סע טזָאל --- ןוא רַאבלעיּפשנוא

 -רָאּפ ןענעק סע רחיא טעוװ םירבח רַאּפ .שיטביירש רעייא
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 "וורג רעייא ןעצעשּפא ןוא ןעבָאה האנה ןעלעוו ייז ,ןעזעל
 ט לע זיי ה ט נג ע ןא ןעבעפ וצ רעבָא .טנעלַאט ןעט
 "נא ךיז זופ קנאדעג ט'רעקוקֹוצ םעד ןעכלעוו וצ ,לעזייה
 טשינ זיא טָאד -- רַאבקורדנוא ןערעוו וצ ידכ ,ןעננערטש
 -- שירעלטסניק טשינ ,ךילשנעמ טשינ ,גידנעטשנא

 וצ ,רעקיטנַאמָאר גינעו יוזא טנעז רהיא ןעוו טרפב

 ןעלדנאווראפ וצ ,םירישה-ריש לעדרָאב א ןעטכיד ןענעק

 -נעקנַאצ ןופ נרַאב ַא ןיא גרַאבטסימ ןעשיגָאלָאיזיפ םעד

 ,סנעבעל עדנעהענסיוא ןוא ןעלקאפ עניד
 *!ו

 ףעד רעבָא .הנותח טָאה "רע, :קיטש ןופ ףוס רעד

 עלא טימ לייוורעד יז טריניאור ,אניעד ,"רערהיפרעטנוא
 ,לאקאטארפ ןעשינילק א ןופ ןעטייהלעצנייא ע'סואימ

 "רע, .ןעסילוק יד רעטניה ןעצכערק רהיא ןערעה "רימ,

 רעבָא ,ןוט הבושת ליוװ רע זא ,רעטָאפ םוצ טרינַאפעלעט

 יר טפור רע .ןאפעלעט ןופ "ּפִא םהיא טדיינש , רענעי

 ןעגנַאפ ַא טלַאה רע .טכַאװרע ץרַאה-רעטומ'ס .,רעטומ
 .טרעפטנע לעדנאפעלעט סָאד ןוא ןאפעלעט םוצ גָאלָאנָאמ

 -נאנוא ןַא זיא ייז ייב ןַא ,ייצילַאפ רעד טעדלעמ רע

 .ןָאגיעד טסיש רע .ייצילאּפ יד טמוק סע .זיוה גידנעטש

 לעטעבגָארט א ףיוא ---ןיירא טננערב'מ .ךיז טסיש רע

 םעד -- (!טפַאהלעקע :רידאנ השמ ןופ גנוקרעמאב)

 רסומ רעד -- ןוא ,עזאר ןיליירפ ,קינילק ןעטריניאור

 ,רעזייה טנעמענעט ןיא טשינ טניואוו : זיא ןופרעד ?כשה

 ןיא טניואו !רעטאעט ס'רעלסעק ןופ רעכוזאב רהיא

 רעטנוא טניואוו ! ןייטשלעמרימ ןופ ןעצאלאפ ענעדלָאג
 ןיא טשינ רונ ,טליוו רהיא ואוו טניואוו ! ןעשוילעּפַאק יד

 "ןואזיוזא ןוא ,ָאהַא ןוא ,ךא -- לייוו ,רעזייה טנעמענעט
 .עעריא עפעיט א רהעז זיא סָאד ןוא ! יוזא

 .ר ררעה טנעכייצענסיוא ךיז טָאה רעלעיּפש יד ןופ

 ט צ י א טשרע .עליובלעקנַאי ןופ עלָאר רעד ןיא רעלטעק

 טשרע .עלױבלעקנַאי ןעלעיּפש ןעמונעג ךיז רע טָאה

 ינַאיּפ סָאד ןהעטשרַאפ ןעמונעג רע טָאה ךָאו עניטנייח
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 ןייז ךייש טָאװ .םזינַארט ןעשיריל ס'עליוב ןופ ָאמיס

 "רהאוו יז רע טעוװ "יביעב יד יזיא , ןופ עלָאר עניטציא

 יירד"ייווצ א טימ טשרע ןעלעיּפש וצ ןעביוהנָא ךילנייש

 ! רעטעּפש ןעסעיפ
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 ןעּביױלג .רעשידיא רעד

 .ןעסנַאטַאנ ורנעה ; רָאמוא

 ,דיוווש קרַאמ ; רעצעזרעבוא

 ,ם'רעלסעק :; רעטַאעט

 ןערהיפ ןוא עזרעב רעד ףיוא ןעטפעשענ עטוג ןוט..

 ייווצ דלָאה טָאה ןיוועל ררעה רעטלא רעד .זיוה ןהעש א

 עניד'תבש ,עטונ ןוא ןעביולנ עשידיא סָאד :ןעכאז

 -שרע ןיא ךיילג ,רע טמוקאב ןעשקָאל אלימ .ןעשסָאל

 !עה --- ןעביױלנ לעסיב עטונ סָאד רעבָא ,טקא ןעט
 ? ןעמענ רע טעוו ואוו

 ןענעז ןיוועל ןעכילמענםעד ןופ ןעטפַאשנעדייל יד
 "נעדייל טָאה רע .?הָאצ ןיא ייווצ יונענ טַארוסא ךיוא

 -עידנארג ם'נופ טכיל'ס ןעשעלוצסיוא בעיל ךילטפאש

 -עלעג רעדעי ייב .טרעדנוהרהַאי ןעטסניצנאווצ ,ןעז

 "ןצ-"נאטיירפ ןליפא ,טכיל'ס סיוא רע טשעל טייהנעג
 ףילטפאשנעדייל טָאה רע ןוא .שודיק ן'כָאנ סטכאנ
 פעכיטש א יא זיא רעכלעוו ,גנימרעה רעיקנאב םעד טנייפ
 ! ףילקערש .ן א מ ס ד נ ַא ? א יא ,טימעסיטנא

 "עלַאב ,ןייפ גנירצלא זיא ,בוטש ןיא ןע'ניוועל ייב

 ,ןאמ רעטארייהראפ א זיא ןהוז ןייא .גיד'תחנ ,שיטאב

 ןיא רעטכָאט יד .רָאטקָאד א זיא ןהוז רעטייווצ רעד
 =יזרעווינוא ןיא ןעגנוזעלרָאפ וצ טהעג ןוא טנעגילעטניא

 ןוא .ןעטאט םעד דובכ ּפִא ןעביג רעדניק עלא .,טעט
 "ױֵצ סע טינ ןוא דובכ ?עסיב עבלעז'ס טמענ עטאט רעד

 ןעהעג טלָאװ גנידצלא ,רוציקב .רעדניק יד קיר
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 ."טענזיב, יד "טליָאּפט , רעטכָאט יד רָאנ .ןייפ ,ליואוו

 רהעמ ליװ יז .ט כ י ? גונענ טשינ זיא רהיא ראפ

 יצלא זיא זנוא ייב :טנָאז יז .עבעיל רחעמ ןוא טניל

 רעד .םי ןעטיוט ן'פיוא יו טרעווילנראפ יוזא גניד

 ךיילגראפ םעד ןופ לעסיבא ןעגנידּפָא טווירּפ רָאטקָאד

 סע .ךיז טנייוועצ רעטסעווש יד ןוא םי ןעטיוט ן'טימ

 .וד םעד ןיא טבעילראפ זיא יז ןא ,סיורא ךיז טזייוו

 רעטלא רעד .גנימרעה ריקנאב ןופ ןהוז א ,גנימרעה
 ךילדנע ןוא ,עקירעטסיה טמוקאב ,טמיוש ,טדיז ,טנערב

 "ראפ ֹוצ טמוק עס ןעוו רעבָא .לעסיבא ךיז רע טניונ

 ןייז ןופ עינילער רעד ןענעוו ריקנאב ן'טימ ןעגנולדנאה

 טשימ ,רעדניק ענעריובעג-טשיניטייוו-ךָאנ ס'רעטכָאט

 א ןע ביול נג ר עש יד יא ר ע ד  ןיירא ךיז

 -לעוו ,גנימרעה רעננוי רעד רעבָא ,טשינדוצ טרעוו עס

 -אקפירב ס'יקסווָאנאי ןופ רעזעל א אמתסמ זיא רעכ

 יד :לעטימ א ןאראפ זיא'ס זא ,ךיז טנענעראב ,ןעטס

 ן|ייק טש ינ ןייז ןעלעוו רעדניק

 ,ןעדיא ןייק טש ינ ןוא ןע ט סיר ק
 -"לעוו ,ן'רתסא ןייז וצ טמוק רע .ןע ש נ ע ס ר ַא נ

 ןוא ,םייה רעד ןיא קירוצ טקא ןעטצעל ןיא ןיוש זיא עכ

 רעסיורנ רעד וצ ,טעוועטארעג זיא ןעביולנ רעשידיא רעד

 ,רעמיטסָאק עלא ןופ דיירפ

 -רעדעפ ענעגנולעג א ןיא ןעביולנ רעשידיא רעד

 ,ןעסנאטאנ ררעה ,ראטיוא רעד .ב ר א ם ןהָא גנונכייצ

 סָאװ שינעפעשאב םעד ןופ עימָאטאנא יד טונ רהעז ןעק

 טניפעג וורענ רעדעי ואוו טסייו רע .אמארד טסייה

 ןעבראפ ןעשימ רעבָא .ע י צ ק 2 ו פ  ןייז ןוא ,ךיז

 רעבָא ,רענכייצ רענעטלעז א זיא רע .ט ש י נ רע ןעק

 זיא ןעביולג רעשידיא רעד .ר ע ? א מ ןייק טשינ

 .ןעלצרָאװ יד טימ םענייא ןיא ןעסירעגסיורא ןבעל ם'נופ

 .טסקאוו רע רעכלעוו ףיוא דרע רעד טימ םענייא ןיא

 -רא ןא ,טייברא ערעווש א ,טייברא עסיורנ א זיא סָאד
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 רעבָא ,שינטנעק-ךאפ ןוא טנעלאט טרעדָאפ סָאװ ,טייב

 ןייק ןָאטסָאב ןופ דרע קיטש א ןענָארטרעבירא סָאװ וצ
 ם'נפ ןעבעל קיטש א ןעמענ סאו וצ ?אנליוו

 ןיא ,ענהיב רעד ףיוא ןעביירטפיורא סע ןוא ,ן ע ב ע ?
 רעד ? טייקכילטקניּפ רעכילנייּפ ,רעיוגעג ,רעצנַאג ןייז

 ,םייה רעד ןיא טציז סָאוו ,עסעיּפ א זיא ןעביולג רעשידיא
 .סםטוגסערלא ןופ ןיירא בוטש ןיא רהיא טננערב'מ ןוא
 ייב ןיוש יז טפערט ,הירפ רעד ןיא ףיוא טהעטש יז זא

 ענייפ סָאד ,גנוטכאבָאאב לעסיב עטוג סָאד ל?עווש רעד
 .טייקטנאזרעד-טשינ לעסיב עכייר סָאד ,ןעקנאדעג ?עסיב

 טקנוּפ םעד וצ ךיז ןעמ טהיצ ןערעיוט ןוא ןעריט עלא ןופ

 טלייווגנאל ןוא ,סופ ןייא ףיוא טהעטש אמארד יד ואוו
 לָאמ סערעי .ןםוא ןעטנאסערעטניא רהעז א ףיוא ךיז

 סעּפע ךיז טימ רע טגנערב ,ןיירא טמוק שנעמ א סָאװ
 א ,ביוש א ,לעניצ א ,עדייבעגנ .רעשיטאמארד רעד ראפ

 -נאטאנ טקעטיכרא רעד ,תמא .םייל לעסיבא ,לעדניש

 טשינ טיירש רע ,ןערינאמ ענייפ טימ שנעמ א זיא ןעט

 -עז טנעה יד ,טשינ ךיז טלעמוט רע ,רעטייברא יד ףיוא
 רהיא רעבָא .ךלאק טימ טרימשראפ טשינ םהיא ייב ןענ

 טסייוו רהיא ןוא .טיוב רע זא ,טלהיפ ןוא טרעה ,טהעז

 טשינ סָאד ךיז ןעק ךאד א טימ יו רהעמ זא ! ָאימ סָאיר

 { / פ י ו א לידנהעפ א טימ סנעטסכעה ןענידנע
 | .ךאד

 רהעז ,לאפ ןעטסעב ןיא ,זיא "ןעביולג רעשידיא רעד,
 טשינ ,קסערוטקיּפ טשינ רעבָא ,קסער א טפמלוק ס
 -עלטסניק א ןופ תולעמ יד ןענעז תולעמ ענייז .גיבראפ

 אלעשזנא לעקימ ןעכלעװ ןענעו ,דליבנייטש ןעשיר

 גראב א ןופ ןעפראווּפארא ןענעק סע זומ ןעמ זא ,טנאז
 ןופ ןענָאלַאיד יד .ןעכערבעצ טשינ ךיז לאז סע ןוא
 ןיילק א טימ טצינשעג ןענעז "ןעביולג רעשידיא רעד,
 ,ןעטנעמאנרֶא עכילבעיל לעיפ יוזא ?רעסעטרעדעּפ
 םשינ ,יורנ יוזא זיא ננידצלא רעבָא ,ןעטייקכילזיות ענעש

 סע ,רעייפ-ןימַאק ם'נופ ץנַאלגּפא רעד וליפא --- .םיראוו
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 '.טירש עכילבייוו ,עניילק טימ טהעג סָאװ ,ןעזעוו א זיא
 עט ןוא ,ךילרינאמ יוזא ,?יטש יוזא טלעדנאה עס ןוא

 ןייק טשינ טדער עס ןוא ,םומראּפ ךיז ףיוא טצירּפש
 ןייק טשינ טנָאז טָאװ ,עסעיּפ א ןיא סע .דייר עגירביא
 ,פעטכיזעג ןהעש א טָאה ,ןוטעגנָא רעביוז טהענ ,ןעגיל
 ,טשינ ךייא טריסערעטניא יז רעבָא

 טשינ זיא םלוע רעד סאווראפ לעסיבא טרעלקרע סָאד

 -ףאפ ,קיטש ןעניזָאדמעד ןופ ט 5 א כ ר א פ  רהעז
 עסעיפ יד טיילנאב רע .טימ טשינ םהיא טמענ סע סָאװ

 ןוא םייחא יז ןערהיפּפָא .עיצנאטס רעד וצ זיב זיולב

 ליו ,רעטסניפ רעד ןיא ,"לָאה , ןיא רהיא טימ ןהעטש

 -טעק רעד ןיא ,2 ע ב ַא נ וצ זיא יז ?ייוו ,טשינ רע

 ןעטילעג ךס א קיטש סָאד טָאה גנורהיפפיוא רעש'רעל

 ,רעסאוו-חרימש טימ "טפיוטעג , סע טָאה'מ סָאװ ןופרעד

 .הלימ ןֹופ ןיד ןעשידיא ן'טיול ןעוועג רינמ טינ ןוא
 טצירּפשענ ףיוראד טָאה ,רעצעזרעביא רעד ,דייווש קראמ
 יו שע'יונ יוזא סיורא זיא'ס ןוא ,רעסאוו-ףיוט ?עסיבא
 ?אוטיר רעד .עקלומראי רענעדייז א טימ רָאנ ,רעהירפ
 -אפעג טָאה ג נו ד י י נ ש א ב רעשרעלטסניק ןופ
 ראפ ש י ד י א ןעכאמ קיטש סָאד לָאז'מ זא ,טרעד

 שנעמ רע'טושּפ רעד ןעוו .רעהענרעטַאעט ןעשידיא םעד

 טכיל יד תבש סיוא טשעל דיא רעסיוועג רעד זא ,טהעז
 רעטכָאט ןייז זא ,ןעגעגאד קראטש רהעז טשינ זיא ןוא
 ןעק ,קילָאטאק ןעגידנעטשנָא ןא טימ ןעבָאה הנותח לָאז
 -נייא ךיז לָאז שנעמ אזא סָאװראפ ןהעטשראפ טשינ רע
 -קינייא ענייז זא ,ןעלעוו טשינ ןפוא םושב ןוא ןעראּפש
 .ןעטסירק ןייז ןעלָאז ךעל

 יו ןעמוישטייד עניוזא טימ לופ ךיוא זיא עסעיּפ יד
 ןעגנאפ , ןוא (תונתמ-חלב רעדָא ,תונתמ-ןתח) טפיג-טימ
 ,(ןעציוו) "עסעּפש , רעדָא ,"שודיק ןעכאמ וצ ןָא רימ
 ןיא ןיראד זא ,ןעביױלג וצ ךילנעמ טשינ זיא'ס רעבָא
 -יוש יד זא ,ןעביױלג וצ זיא רעכיג ,דייווש קראמ גידלוש
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 "ראפ וצ ניטיונ ראפ ןענופענ ןיילא ןעבָאה רעלעיּפש
 .קרעוו םוצ ץרא-ךרד טיורג סיוא ,קיטש סָאד ןעשטייד

 ףלָאדא רעטנעכייצעגסיוא ןא ןעוועגנ זיא רעלפעק

 ןיוש זיא סע .שיטעטאּפ ,ענזירּפאק ,ךילרעטָאפ ,ןיוועל

 דעּפעל אזא ןעפאשעג טָאה רעלסעס טניז ,טייצ עגנאל א
 טשינ ךיז ןעק רעדנעלדירפ לאפר וליפא ,שנעמ ןעגיד
 ,ןייפ ןעוועג זיא ץראווש םירָאמס .וצרעד ןעכיילנראפ
 "ייווש ןייז ןוא שיטארקַָאטפירא-ךילשידיא ,טריזיליטפ

 "עג טָאה םיובנריב !ט ד ע ר ע נג לעיפ יוזא טָאה ןענ

 ןעלאטנעמיטנעס םעד ןופ עיזליא עטונ א ןעפאש

 רעביא רעבירא ךיז טביוה סָאװ ,ןאמנעגנוי ןעכילטסירק
 םענייפ ,ןערינאמ עטונ ענייז טימ םירבח עשידיא ענייז
 םהיא טכאמ רָאטיױא רעד ןעוו ,ףוס םוצ וליפא ןוא ,ןָאט

 טרָאד וליפא ,רעפיילשנעזארפ ןעלאקידאר א ראפ
 ןאמייה .ןייפ ,שירָאסעפָארּפ ,טנאגעלע ץלא רע טביילב

 ואוו ,ענעצס טוהרעדניליצ רעד ןיא טוג רהעז ןעוועג זיא

 .טמעשראפ ,גינעטרעטנוא יוזא ןעטלַאהענ ךיז טָאה רע
 ,שירעקרָאיונ ֹוצ ןעוועג רע זיא ןענעצס עגירביא יד ןיא
 ,הרש ענעגנולעג רהעז א ןעוועג זיא יקסנעליוו םאראמ

 ןעטייווצ ןיא ןעטנעמַאמ עכילטע ןופ םאנסיוא רעד טימ

 ןעשירָאטאמאלקעד א ןעגָאלשעגנָא םָאה יז ןעוו ,טקא
 סלא גיד'רעטאעט ןצ ?לעסיבא ןעוועג זיא ןָאזנאטאנ .ןָאט

 ןא ןעוועג זיא רעיינש םאדאמ .גנימרעה ריקנאב רעד

 -עצ ,קנארק ,גנימרעה םאדאמ עטונ ךילנעוועגרעסיוא

 -אט רהעז רעד .טיהענּפָא ,ךילטקניּפ ,זעוורענ ,טרעטש

 -ענ טשינ לָאמ סגיטנייח סע זיא רעלדא יליס רעטריטנעל

 סָאװ ,רעטכָאט עשידיא יד סלא ,עלָאר רחיא טימ ןעגנול

 ר ע ט נ י ה ןעבעל סָאד זא ,לָאמא טימ טלהיפרעד

 טסייר יז ןא ,םי רעטיוט ַא זא ןרעיוסמ
 -דא יליס ןיא .גנוזעלרעד וצ ,קורדסיוא-טסכלעז וצ ךיז
 -נָא ?עסיבא ?עדיימ סָאד זיא עיצאטערּפרעטניא ם'רעל

 רהעז זיא סָאד סָאװ ,םזיטנאנירטניא ןימ א טימ טביוהעג

 -ריב רעד סלא ןייטשנרעב .טסקעט םוצ יירטעג טשינ
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 ,ענעצס ענעגנלעג ן יי י א טאהעג טָאה ןהוז רעכילרעג
 יורפ ןייז ןא ,ןָאפעלעט ן'כרוד רהָאוװעג םרעוו רע ןעוו

 רהעמ ןעוועג רע זיא רעטמייוו .ןערָאװעג ןעגעלעג זיא
 .ןיוועפ בָאקאי יו ןייטשנרעב
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 ןואט-ןואד ןוא ןואט-ּפא

 ,המילבנרָאק ,ז ;רָאטוא

 ,ס'יקספעשאמָאהט ;  רעטַאקמ

 ײ- ךױא סע ןיא ,טגנילעג טייקשירַאנ א ןַא,

 טכַארטעג רימ ןעבָאה ױזַא ."עסעיפ א יו רהעמ טשינ

 ןא ט ר ע ה ע נג ס יו א טַאהעג ןעבָאה רימ תעשב

 ןוא ןערעה וצ ןעוועג זיא סע סָאװ גנידצלַא ןהעזעגסיוא

 ןעבָאה ריס ."ןואטנואד ןוא ןוַאטּפא , ןיא ןעהעז וצ

 ,ךילנעמ יװ ליטש ױזַא ,קנַאדעג ןעגיזָאדמעד טכַארטענ

 -ַאֹו רעטַאעט לענַאשענ ןופ ןעטייקטלעטשעגכיוה יד ידכ

 ןעבָאה ןעררעה עכילמענ יד .ןערעהרעד טשינ סע ןעכ

 טימ ןוא רעטרעוופעדיז עסייה טימ טקוקעג זנוא ףיוא

 "עג ןעבָאה רימ סָאװ רַאפרעד ןעלַאשזניק עטעטפיגראפ

 "עט רעייז ןיא "ןעשטילנוצניירא , ךיז טייחכערפ יד טָאה

 .שינביולרע רענידענג רעייז ןהָא ,רעטַא

 ץַאלּמ רעזנוא ףיוא אקוד ןעסעזענ ָאזלַא רימ ןענעז

 .טכַארטעג ןעבָאד רימ סָאװ -- ךיז וצ טכַארטעג ןוא

 |ע בָא ר ט ש עג ס יו א ןוא טכַארטעג ןעבָאה רימ

 ,ליטס םעד טרעדנילעג ןוא ; עטכַארטעגדזנוא-ןופ סָאד

 ,רעפיילש ַא וצ ךארּפש רעזנוא טקישעגקעװַא ןוא

 -ָארטעגקעװא ןעבָאה רימ ןוא ,ןעפיילשסיוא יז לָאז רע זא

 לעסיב ַא יז לָאז רע ,רעילָאטס ַא וצ גנוניימ רעזנוא ןעג

 ןוא ןעגערב עפראש יד ןעצינשּפָא ןוא ןערילאּפסיוא
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 וצ זיא יז לייוו ,ןעביוא ןופ טיײקטַאלג א ןעלבוהסיוא
 גנוניימ עהיור רעזנוא ריס ןעבָאה ןאד ןוא !היוור

 ןעסיגּפָא יז לָאז רע ,דעימשדלָאו ַא וצ ןענָארטענקעװַא

 עכילטע רהחיא ןיא ןעצעזניירא ןוא הצילמ ןופ דלָאג טימ

 -נוא רימ ןעבָאה ןַאד ןוא ,ןעמזירָאפַא ענידרענייטשלעדע

 -רויקינַאמ ַא ןיא טרהיפענקעוַא גנוניימ עטרהעעג רעז

 ,ֿפעגענ עפרַאש יד ןעצוּפטױא טזָאלעג רהיא ןוא רָאלרַאּפ
 ,ֿפעקורַאּפ סָאד ןעמַאקסיוא טזָאלעג רהיא ןענָאה רימ ןוא

 -ַאב יִז ןעבָאה רימ ןוא ;ןעטימרעד ןיא ּפמירש ַא טימ

 -ןײרַא רהיא ןעבָאה רימ ןוא ,?לרעסַאװו ַא טימ טצירּפש

 -ןייפ ַא ענעשעק-טסורב רעטשרעביוא רעד ןיא טנעלענ

 ןעבָאה ריס .,סױרַא ןעציּפש יד טימ ,לעכיטנעשַאט סייוו
 -עקעטש רעיצַאּפש ַא ןיירַא טנעה יד ןיא ןעבענענ רדיא

 -- טלעוו רעד ףיוא טקישעגסױרַא יז ןעבָאה רימ ןוא ,על

 ,עטריזיליוויצ א ,עטמַאקרַאפ ַא ,עשיטייל ַא

 ןייק טשינ לָאמסניטנייה זיא גנוניימ רעזנוא .ןיינ

 -ביימש ריפ .טנערענפיוא טשינ ןענעז רימ .ע חה י ו ר

 -ייו ערעזנוא טקרעמַאב ! ?עכיימש רעזנוא טהעז .ןעל
 רעזנוא ףיוא ןעקוק רימ ניהור יו טכַארטַאב !ןייצ עס

 ענהעש רעזנוא ןערעדנואוואב רימ יו ןוא רעדעפדץיּפש

 טָאה רעוו ! רעניימ טָאנ ?ךיז-ךענערפיוא .טפירשטנַאה

 ןיא םעטָא ?עיפױזַא סע טָאה רעו ?חכ ?לעיפױזַא סע

 ןעטלָאשַאב טרעוו זיא סָאװ גנידצלַא ןעטלעשַאב וצ ךיז
 רעו ? ענהיב רעד ףיוא ןוא עסערּפ רעד ןיא ןערעוו וצ

 -ַאב ֹוצ ,המשנ ןייז ןיא טפַארקרענוד לעיפױזַא סע טָאה

 ןוא ךאלפ ןוא ?יופ זיא סע סָאװ גנידצלַא ןערענוד
 - |פ-ר העז ןוא רעכַאל פ ןא רעליופ

 ערעזוא ןיא ר ע כא 7 פ - ר ה עז ןוא ר ע?
 ? ןעלּפמעט-טסנוק

 *+ יי 4

 ןייק ןעוועג טשינ טלָאװ "ןואטנואד ןוא ןואטּפא ,

 ןעטונ ַאזַא ןעבָאה טשינ לָאז יז ןעוו ,עסעיּפ עטכעלש

 ןייז טימ -- טרעטש טקא רעטשרע רעד ! טקא ןעטשרע
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 ,ןעגיוא יד ןיא טצלירנ רע .רעטנוא טכיירטש רע .טייקטונ
 ןעטלא ןא ןעמענ לָאז ןעמ יו ,רענייטש א ,טקנוּפ זיא רט

 ֵרא םענעדלָאו א םהיא ןיא ןעהעננייא ןוא קָארּפָאלש

 קָארפָאלש רעד .ןייפ ץנאג זיא ךיז ראפ לעברא רעד .לעב

 -ּפִא טָאג זנוא וטסלָאז ,ןעמאזוצ עדייב ןופ רעבָא ,ךיוא

 ! ןעטיה

 -ַָאהט , רענואט-ןואד רעמירָא ןא :ןופרעד השעמ יד
 טניילראפ ךיז טָאה (! עילערעזייל ןימ א) "יקסוועשאמ
 - ' ב מס ַא ק ןימ אזא ןעניפענוצסיוא טנעטאּפ א ףיוא

 יד ןליפא .,םהיא ןופ ןע'קוח עלא .טעב-עיצאנ
 טעוו סָאד זא טביולנ רע .ןירעד טביולנ רע רעבָא .רעדניק
 ןערהיפקעוא םהיא טעװ סָאװ רעטייל-לעמיה יד ןייז
 ןעבעל א וצ --- ןעבעל רענואטּפא ןופ ןעטייקכיוה יד ןיא
 -רעיסולש .הוה ךכ ןוא ,סיטיסידנעּפא ןוא סוסקול ןופ
 ןוא לערענַאילימ א סעּפע ןיירא טמוק טקַאעטש

 ןעמונעגנָא זיא "ןעטעב יד טימ ןעטעּפ , רעד זא טרעלקרע
 ןעטייווצ ןיא ,ףתוש א ראפ וצ םהיא טמענ רע זא ,ןוא

 טעלאב םענענייא ןא טָאה ןוא ריבנ א ןיוש רע זיא טקא
 "מור ןופ קיזומ רעד וצ ןעצנאט סָאװ ,גראווטלא טימ
 ןיא ןואטּפא רעד זנוא ראפ ךיז טלעקיוועצ סע .יקסניש

 ,רענידנעגניז רענידנעצנאט ,רעכילקערש רעצנאג ןייז

 "עג רעניד'אלוהאקאי ןוא רענידנעקּפָאה ,רענידנעיירש

 "ךיימ טימ ןעסילוק יד רעטניה ןופ טצאלּפ סע .טלאטש
 סע .ךאלדיילק ע ד נ עז עוו ב א ןענַארט סָאװ ךעל
 -יולקרעטנוא יד ןעצילב סע ןוא גראוונעקָאז יד טרעגוד
 ךיז ןעגיוו סָאװ ןעטקעלעטניא יד ןעמרוטש סע ןוא ,רעד

 טמוס סע !ךיז ט'םָארדָאּפיהעצ רע ,קירוצ-ןוא-ןיהא
 .רעטכעט יד טימ .סטנעטעּפ יד טימ עילערעזייל ןיירא

 קיטש א טימ .,רהָאכ ן'טימ .בייוו ן'טימ .םעדייא ן'טימ

 ,רעטאעחט ןעשטייד ןופ -- "גאט עטנעבעיז רעד , ןופ
 סע .רעטכַאט רעד ראפ ןָאראב םעד טעטראוורע ןעמ

 עטגָאטחעוװעגנָא ןא רהעז) ןָאראב רעסיוועג רעד טמוק
 ןעניוב עלא (!עגארפ-ןענַאראב יד -- ןעדיא ייב עגארפ
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 עכעילערעזייל עטלא יד ,דרע'רד ֹוצ זיב םחיא ראפ ךיז
 ןיטסעק .שילגנע םענעברָאדרַאפ רעבָא ןעגנוי א טדער

 ליטסעוו טפיירטשעג א טימ .דנעזעוונא יוזא:טאלג ןזיא
 ןעמ ,טצנאט ןעמ טגניז ןעמ ,לעקארפ ןיורב א טימ ןֹוא

 ןופ טייל-לעבָאנ יד ןעצנאט סע .ןעטקעלעטניא יד טגיוי
 "טרעטומסָארג , יד ןעצנאט סע .ןָאינוי-ןעטסירָאכ רעד
 םוצ םיפ יד ףיוא ןעביוה סע .קלָאפ ןעשידיא םעד ןופ

 טרעװ סע .ךאלדיימ "רענואטּפא , עכילטע יד ?עמיזז
 רע ד יוו ןוא גָאט ר עד יו ןוא טכַאנ"ןואדגָאט

 -עד טסכעה ןייז ןוא ןָאראב רעד טמוק סע ןוא .טכאנ
 טשימ ,טלעג'ס ןערַאנסיױא ןעליוו ןוא עטַאט רעוויטַארָאק
 ןוא ןיבור .ג ,'רעלטָאב , רעשיזענַאּפַאי רעד ןיירא ךיז

 סיורא ךיז טזייוו סע ןוא .וו .ז .א ! ןיינ : טעפיוא טיירש
 -טיל א רָאנ רעזענאּפאי ןייק טשינרָאג זיא ןיבור -- ? זא
 א -- רָאנ ןָאראב ןייק טשינ זיא ןָאראב רעד ןוא .קאוז

 -- רָאנ טלעוו ןייק טשינ ןיא טלעוו יד ןוא ,רענלעק
 טביוה ןואטּפַא זא -- ?ןא ןיא ףוס רעד .טרהעקראפ
 עטליפעג  ךָאנ טקנעב ןעמ .ןואטןואד ךָאנ ןעקנעב א
 ןעפור ןָא טביוה סעשינק עשירפ ןופ טולב סָאד ןוא "שיפ

 טביול ןעמ ןעכלעוו ןיא ,דעיל א טגניז ןעמ .ק י רו צד
 םעד טנידנע ןעמ ,ןואטנואד טשנעב ןעמ ןוא ןואטּפא
 -ייברא יד ןופ קירטס ןעט'םול ח'עג סיוא

 -נואד .רעדירב עלא ןענעז רימ , :סיוא טפור ןעמ ,רעט
 יהד לֶא ,לאנגע סעלא ָאנדעי ָאקסישוו ןואטּפא ןוא ןואט

 .םולש ןוא ,"םיעס

 א רהעז "ןואטנואד ןוא ןואטּפא  זיא טהעז רהיא יו

 טנָאקאב טשינ זיא ןעמעוו םירָאװ ! עידעמָאק עשידיא
 ןופרעד קראטש רהעז ןעדייל קלאפ א סלא ןעדיא זא

 ןעמ לייוו ?לכב ןוא ןענָאראב לעיפוצ ןעבָאה רימ סָאװ
 ץרא-ךרד לעיּפוצ ,סאנ רעשידיא רעד ןיא ,זנוא ייב טָאה

 -רעביא טשינ ןיא זנוא ןופ רעוו ןוא ! טייל-לעדא ראפ

 יזואטנואד ןוא ןואטּפא , ןֹופ רבחט רעד יו שקנוּפ טנייצ
 -ארָאפ רעפעיט א טניל סעשינק רענואטנואד יד ןיא זא
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 ןיא ,טשרָאבלעבַאנק וצ טיטעּפא רעד זא ןוא ,חכ רעשיל

 ןוא ןהָארט ַא ףיוא ןעציז וצ גנאלראפ רעד יוז רעקראטש

 עכלעזא ןיא זא טנָאקאב טשינ זיא ןעמעוו ןוא ! ןעצינעג

 קעווא טפראוו דלעה רעד זא ,ךילנעווענ טריטאּפ ,ןעלאפ

 ןוא ,עמַאמ-עטַאט ןייז טנעקיילראפ ,רעדניק ןוא בייוו

 -רעטניו רענידמערוטש רעטלאק א ןיא -- ל?אמנייא

 רע טּפאכ ,טנערעטשעגסיוא ןוא םיראוו זיא'ס ןעוו ,טכאנ

 קעווא טפיול ןוא סרעדנעזיוט טימ עלעקעּפ א ךיז ףיוא

 ?רעדירב ענענייא ענייז ןעשיווצ סעשינק ןעסע ןואטנואר

 עידעמאק א רָאנ טשינ זיא "ןואטנאד ןוא ןואטּפא,

 עשטייד עלא ןופ "דנאטשפיוא, ןא רָאנ ,ךיז-ראפ-ןוא-ןא

 ןעטקא רעיפ יד .ןעידעמָאק עשיזיוצנארפ ןוא עשילננע ןוא

 ןעו זא ,ערעדנא'ס ןופ סנייא טרעדנוזענּפָא יוזא ןעבעל

 "רעד טשינ ךיז ייז ןעטלָאװ סָאנ ןיא ךיז ןענעגעגאב ייז

 טָאג ןייא ןוא !ך א ר 85 ש רעד ןיא וליפא י-- טנָאק

 רבחמ רעד  .גידלוש זיא'ס רעוו טסייוו ?עמיה ןיא

 ,יקסוועשאמָאהט רעטסיימ-ןענהיב רעד רעדָא ,טילבנרָאק

 םוצ טשינ זיא סע ? טשידיאעג עסעיּפ יד טָאה רעכלעוו

 -יירשנָא טנַאקעג טָאה סָאװ טנאה עבלעז יד זא ,ןעביולג

 -רע ןעגיטולבטיור ןוא ןעגידעבעל ןוא םענייפ אזא ןעב

 .עגירביא סָאד ןעשופראפ יוזא ןענָאק לָאז ,טקא ןעטש
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 -רע ןיא טוג רהעז ןעוועג זיא יקסוועשאמָאהט רעה

 רעגידעבעל א יװ ןעטלאהעג ךיז טָאה רע ,טקא ןעטש

 יו ךיג יוזא רעבָא .טרימירג ןייפ ןעווענ זיא ןוא שנעמ

 ךיז ןוא דראָאב יד ןעפרָאװעגּפָארא ךיז ןופ טָאה רע

 רעכילנעוועג רעד ןערָאװעג רע זיא ןעלד'נח ןעמונעג

 ןערהיפפיוא ןעמונעג ךיז טָאה רע ןוא יקסוועשאמַאהט

 ןעּפאק ןעמונענ םהיא ןופ טָאה סע ןוא טעקנאב א יו

 "עצ ךיז ןעבָאװ ןעטנעמיד-רעגניפ ענייז ןוא ,דלָאנ סָאד

 .רעייפ םענעגייא רעייז ןיא ןעצלָאמש

18 



 ןעמַאלפ ןיא טלעוו יד

 .וָאמיד פיסָא ; רָאשוא
 ,דנערג ס'רעלדַא ; רעטַאעט

 טרימאלקער קראטש טייצ עטצעל יד זיא ןענעל טָאד
 יו רעלוּפָאּפ ןערָאװעג זיא ,ןעקַאמ יד ןעשיווצ ןערָאװעג

 גנונייש רע עטסעיינ יד זיא סע .ןאמָאר-גנוטייצ א
 ,קרעוו-סנעבעל ,רעדליב-סנעבעל .סאנ רעשידיא רעד ןיא

 טשינ טבעל ןעמ .ןעקעווצ-סנעבעל ,ןעגנוביירשאב-סנעבעל

 -ַאיּמש'מ ,םיוא סע טשרָאפ'מ ,ןעבעל'ס טרידוטש'מ רָאנ
 -"ס-העטשראפ רעד .עדָאמ עטצעל יד זיא סע .סע טרינ

 ,טסָאּפנעבױט רעד ןופ סיוא ךיז טיירּפש טלוק-ןעבעל
 זיב ריּפסקעש ןופ ,ףָאטסירק ןאשז זיב ףעירב ?עטניב

 ןיב טלעמונא ןעטסטייוו ןופ ,יקצילַאד ?עדנעמ םחנמ

 םעד טשינ ךייא ןעמ טינ .טָאטָא ןעטסטנעהַאנ םעד
 םענעדייז םעד טשינ ,ןעבעל ןופ ננאלקרעטנוא םעניימ

 רהעז יד רָאנ ,גנורעיילשראפ עסייוו יד טשינ ,שיורעגכַאנ

 -טנעהַאנ רעצנאנ רדיא ןיא הלכ עניסיפלעּפָאט ,עלאער

 ,טייקכילגעמנוא רעצנאנ רהיא טימ ,טייק

 זא ןע מ א? פ ןיא 8 5 עוו ס"ווָאמיד

 -קריוו עטיוט יד טשינ זיא ,ןעבעל ענעקורט סָאד טשינ
 טולָאסבא ,סאנ ןיא ןהעז ןענָאק עלא סָאװ טייקכיל

 ,טייקטכארטענסיוא ענידעבעל-ךאפלעיפ יד רָאנ ,יירפ

 ןופ םערופידלָאנ א ןיא תמא רעלאנאב ,רענהעשנוא רעד
 ט 5 ע ו ו ס"ָאּפיד .אנאס ןופ ,סָאּפע ןופ ,עדנענעל

 ּפע ,לעיפשייב א ,לעיּפש א זיא ןע מס ַא? 9 ן יי א

 ָפ



 ן'פיוא ץיפשנעדייז רעטנַאגעלע ןא ,ןעגָאז רימָאל ,,זיא

 טפעשז רענייּפ א .םזילאער םאדאמ רעד ןופ דיילקרעטנוא
 םע .טייקגיד'תפא רעשירעגגילּפעיט ,רענייפנוא רעד ןופ

 -ניח ןיא ן'ווָאּשפיד טיפ ,אטארד רָאּפ-ךיזטלעטש א ןזיא

 ן'וָאּפיד םיט ,דנורנרעדָאּפ ןיא ן'ווָאמיד טימ ,דנורגרעט

 טקנוּפ ןוא .םוטעמוא ווָאמיד ,ווָאמיד זיא סע .ןעטיס ןיא

 -רטש איראמ ס'טָאקס ןוא ארטאּפָאעלק ט'ריּפסקעש יו

 ןיא יוזא ,עניד'תמא יד יוװ רעניד'תמא ןענייז טרא

 יו רע'תמא לעיפ לעיּפשייב רעשיטאמארד ס'ווָאמיד

 "עג ןעבירשעגרעטנורא ןענייז סָאװ רעדליבסנעבעל יד

 טריזיטַאמַארדרעטנורא ,ןעבעל םעד ןופ טקעריד ןערָאװ

 .רוטאנ ל'רעטומ םעד ןופ טקעריד ןערָאװעג

 רעד ןיא ץנירּפ א זיא --- "ןעמאלפ ןיא טלעוו יד,

 טרעוו ץנירּפ א יו טקנוּפ ןוא .החּפשמ-ןעמארד רעשידיא

 רוּפרוּפ יד ןיא ןא םהיא טוט ןעמ ןעוו ץנירּפ א זיולב

 -רעטסיימ א קיטש ס'ווָאמיד ךיוא טרעוו יוזא ,רעדיילק

 ,םרָאפ םעד ךרוד ,רעדיילק יד ךרוד קרעוו

 ,טשינרָאג טעמב עמארד יד זיא טייהרענעוטענסיוא

 "סיורג ןוא טיירב זיא יז .נ נ י ד צ 5 א טעמב רעדָא

 טלעטרעוו ןוא טגידערּפ ,טכאל ןוא טצפיז יז .ןעסקאוועג

 -עדנא רעד ןיא ,רענוד א יז טגָארט טנאה ןייא ןיא .ךיז

 -נאמ-ךאלראש א ןיא ןוטעגנָא ,לעּפעט-ןערערט א --- רער

 "רעגניפ ענייפ יד טימ טריצאב ,קאמשעג ןעטוג ןופ לעט

 -קנאדעג ןופ לעטיה א טימ טניורקעג ,קינכעט ןופ ןעגניר

 -צנירּפ ןוא ןהעש "ןעמאלפ ןיא טלעוו , יד זיא ,טייקכיל

 -עט ןעבלאהטרעפ יד ןוא ,שימזירָאפא ןוא שיגארט ,ךיל

 -ראפ ןערעוו ,טסַאג וצ רהיא וצ ןעמוק סָאװ ,העש-רעטא

 ,גנאלקנייפ ןוא םטיר טימ ,ןעיניל ןוא בראפ טימ טציילפ

 טשינ .וינ -- טשינ ןיא "ןעמַאלפ ןיא טלעוו יד,

 רהעמ זיא .פ .א .וװ .ד .רע'וינ ןעוועג זיא וינ .ינ ר הע ז

 -עגסיוא רהעמ זיא סע .טכארטעגסיוא יוװ ,טריפישזער

 טשינ עסעיּפ יד טָאה ווָאמיד ,טסאפראפ יו טענעצס

 -"ורעד .רעדעפ רער טימ טלעיּפשענסױא רָאנ ,ןעבירשעג
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 עט 5 עי ּפ ש ע ג א ןיוש ענהיב רעד ףיוא יז טמוק רעב
 --: ןיִא ןוט ןעפראד רעלעיּפשיש יד סָאװ סעלא ןוא

 רהיא סָאװ ןוט ןעזָאל יז ,געוו ןיא רהיא ןחעטש טשינ
 ,טסולג ץראה

 ,שילָאבמיס רָאנ טשינ ןיא עסעיּפ עיינ ס'ווָאמיד

 א ףיוא ?שמ א ןיילא ,לָאבמיס א ןיילא ןיא יז רָאנ

 טשינ ?יוװ ווָאמיד .,ןעריסאּפ ןָאק סָאװ קיטש-רעטאעהט

 ,ן'ווָאמיד ןעסעגראפ עסעיּפ ןייז בעילוצ טלָאז רהיא זא

 רעבירעד .קיטש ןייז ןופ רעניטכיוו זיא רע זא טלאה רע

 -יא ךייא טהענ רע זא ,גָאלָארּפ ןיא ךייא רע טנַאמרעד

 -שרע ןופ ביֹוהנֶא ןיא ךייא רע טרעלקרע ןאד .ןעשאררעב

 קעווא ןעהעג סע .דלַאב טמוק זירּפרוס רעד זא טקַא ןעט
 -וש ןעשידיא םייב רעבָא -- רהֶאי טרעדנוה סקעז

 א וצ טניואוועג ןיא רע .טשינרָאנ סע זיא רעלעיּפש

 סע .וּפ ?רהָאי טרעדנוה-סקעז .ןערהָאי ןופ טייקכייר

 -יא יד ןָא ךיז טביוה דלאב ! טשינרָאג םהיא ייב זיא
 רעטָאפ עבעל סע ! טיוט ןיא ָאדאמעווקרָאט .גנושאררעב

 ,זייוונעטקא -- טהעג טייצ יד .(? ןיטוּפסאר) ?יאאכימ
 פערינש סָאד סולּפ ,תולכ-דרמחלמ יד זיא סע .זייוונעטקא

 ךילשנעמ ןוא לעדייא ,ןהעש רָאנ .ןיטוּפסאר סולּפ ,לירעּפ

 ןייר זיא ירבע יד .ןעננודניבראפ עשיטאמארד יד ןעהעג

 ,שזאלפיסראּפ ןעטנאטערעטניא טימ לופ ןוא טבייל ןוא
 יד ןופ סיורא םלעוו ס'ווָאמיד טהענ טייצ וצ טייצ ןופ

 טכאמ ךיא א ,נידרעסאוו ןערעוו ןָא טניוה ןוא ןעמאלפ

 ,לאש-עטיימרט א (ןָאהַא -- םיצולפ) ןוא שודיק
 םופ א םיוא ךיז טכערב ןיטוּפסאר .געירק ןיא טפור'מ

 יו סא ,זנוא וצ ָאדדָא-טָא ,וצ-וצרעהא ןיירא טלאפ ןוא

 טניפעג יורפ ענעסאלעגסיוא יד ,ןָא םהיא טקוק רהיא

 ייב ןעגיוצרע ךיז טָאה סָאװ ,רופמ םעד -- דניק רהיא

 -- רהיא ןיא טבעילראפ זיא רע ,סעלרעסיא .רד םעד

 י ז !ןעמָאניענהיב ן'טימ ןעטרָאד טסייה יז יוװ

 יורפ ענעסאלענסיוא יד .טשינ ךיז טזָאל ןוא טסיסנערפ

 -יורפננוי עַפעיט רהיא ןעטער וצ ידכ ,ךיז טימ יז טמענ
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 -- ןֹוא הזוזמ יד ּפָארא טמענ טעלרעסיא .,רד .שייקכיל

 .ןע'ץאז גיודול טימ ןיירא תולג ןיא קעווא טהעג
 .הּמחלמ טרעוו סע -- ףיורא ?עדנער א ,ּפָארא ל?ירנער א

 ,דנאלסור ןופ ןעדיא-רעטאעהט-דנערג ןעביז יד טניירט'מ

 ןעטנוא ,לעזייד א זיא ןעביוא ןוא ! תולנ רענידלאוועג א
 ךלעּפנעזָאר יו ,ןעשנעמ ןעמוק ןעביוא ,לעזיילק א זיא
 ןענָאלק ןעשנעמ ןעמוק ןעטנוא ; תולבנ רָאנ ןוטּפָא ,טגָאז

 ךניירפ ןייז ןוא ןיטוּפסאר ןיירא טמוק .תולג ן'פיוא

 .ךעלעטניפ ,ךעלדיימ יד טימ ןעגנערבראפ ייז ,ףלָאו
 ךיא טניל ָאד ! עיזאטנאפ רעייא ןעגנערטשוצנָא עטיב

 ,רד ,דנענוט יד -- ?יז טסייה יוװ --- יד ןעטלאהאב

 ,רעטכָאט סעלרעסיא

 לָאז ורפ | יי א ידכ ,ַאידַאי :נ ָא 7 ָא נ ָא מ
 רעייז ןעבעגקעווא ןעיורפ ףניפ ןעפראד ,ןייר ןעביילב

 ךיז טקנירט טלעוו יד ! עה-עה .דלושנוא רעייז ,דנענוי

 רעבָא .טהעטש ע 7 ע ז י י ה  סָאד רעבָא ,טולכ ןיא

 לעניצ יד ןעמענוצ (ךיוה רהעז) ןעבורּפ רָאנ ןעמ זָאל
 -יילק ,עלעזיימ ,עלעזייח : ץרוק ! עה-עה ! עלעזייה ם'נופ
 טעלרעסיא טכעטש ןעביוא ,ןעמ טנעוואד ןעטנוא .,עלעז

 טפור'מ .ןע'פלָאװ -- רערהיפראפ-ברע רהיא רעטכָאט

 סע .טיוט זיא ףלָאװ .רעלעק ןופ סעלרעסיא ,רד סיורא

 ,טניישרע ָאדאמעוװוקרָאט .טנעו יד גיטכיזכרוד ןערעוו
 טלעקַאש רע .טיוט זיא רע זא ,ןעפיוו ןעזָאל םהיא טוט'מ
 ןוא עדער עננאל א טלאה סעלרעטיא ,רד ,ּפָאק ן'טימ

 ןוא רעביאראפ ןיוש זיא ןירּפרוס רעד זא ,טרעלקרע

 -קירוצ ןעקוקכָאנ ןעמ לָאז ןעטייהלעצנייא ערעטייוו ראפ

 ! 82 עטייז ,טקא ןעטשרע ןיא -- געוודוצ
 א; } 5

 קיטש ראברעדנואוו א זיא "ןעמאלפ ןיא טלעוו יד,
 -סיוא ןא זיא סע .ף י ו ר א ןע'ניביל ןופ גידנעטסעמ ---
 ןע'נידרָאו ןופ נידנעטסעמ -- קיּטש טנעכייצעג

 -נעטסעמ -- עסעיּפ עליואוו א זיא סע .ר ע ט נו ר א

 ןערעלהעפ-בלַאה .טפבלעז ן'ווָאמיד ףיוא ן'ווָאמיד גיד
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 טרייפ ?55ב עסעיּפ יד .טרָאד ןערעלהעפ-בלאה ןוא ָאד
 ןיא טאה קיטש סָאד) גנידצלא ןיא סולפרעביא ןא ןופ

 א יב ןעלזָאמ עשטייר ןופ --- טליוו רהיא סָאװ ןופ ךיז

 -נוא ןוא טרעלקרע לעיפוצ טפָא (! גנאגרעטנוא-טלעוו
 ןערעלהעפ-ָאדװעספ עלא יד רעבָא ,ןעכָארטשעגרעט

 רעד ןופ דנאל םוצ ,סטרעווטנאלאט -- ןזיולב ןעזייוו

 ןוא .לעיּפש ןערענייפ םעד ןופ ,ַאמַארד רערעסעב

 ןיא טלעוו יד זא ןעסעגראפ טשינ ווָאמיד רָאנ טלָאװ
 א ,עסעיפ א סעּפע ןופ ?ֶָא ה מי ס א רָאנ זיא ןעמאלפ

 ןעטקא יד ןעכלעוו ןיא) גָאלָארּפ רעניטקא רעיפ ןימ

 שירעלטסניק יוזא ןענייז טקַא ןעטשרע םעד ר ַא פ
 "וא ןייז טלָאװעג טינ רע טלָאװ ןוא (! טכארטעגקעווא

 "יוצ אמארד ערעסעב א ןעוועג סע טלָאװ ,דנענייצרעב

 א ןילב סע זיא ,זיא סע יו יוזא .עטונ רהעז יד ןעש
 ,ערעסעב יד ןעשיווצ אמארד עטוג

 א -- טוג טלעיּפשעג ןעבַאה ןעראיטקא עלא טעמב

 ןעוועג זיא רעלדא .רעסעב טלעיּפשענ וליפא ןעבָאה לייט

 ם י 5 ב | ס רשפא) טנאזָאּפמיא ,ןהעש ,לופסקורדנייא

 (ןהעש רהעז טננילק ם י 9 ב | ס טרָאװ סָאד לייוו ---
 ןיירא טשינ זיא רע .ד יא רעניב יי א רעד סלא

 ךילנעוועג זיא סע יוװ ,רינאמ-עטאט-קילארשי םעד ןיא

 ןעשנעב רעטענ יד םהיא ןעלָאז .עלָאר אזא ןיא לאמפ רעד
 :ןיטוּפסאר רענעטלעז א ןעווענ זיא טכאש ! ראפרעד
 -פאווש ,לופטעטעיפ ,ךיז ןיא טביולנראפ ,זעוורענ ,קנילפ

 ןייז יוו יוזא ןעוועג זיא דלאננהעש .ש י פ ו ר ךיל

 ןעפראוו ןופ דעימ ןיוש ןענייז רימ-- ?ץטאז .ןעמָאנ

 טלעיּפשעג טָאה רעלדא םאדאמ .םדיא ףיוא ןעטעקונ

 טַאהעג טָאה רעלדא סיצנַארפ .עלָאר רחיא יוװ רעסעב
 ןיא ענעצס סעבעיל רעד ןיא) ןעטנעמָאמ ענייפ רַאּפ א

 רעבָא (!טנעכייצענסיוא ןעוועג יז זיא טקא ןעטשרע
 ךיז טלָאװ יז יו ,קורדנייא םעד טכאמעג יז טָאה ?ללכב

 ,טשינ ןָאק יז רָאנ ,טסבלעז ךיז ןיא ןעטלאהאב טלָאװעג
 .ס ' | ר ג ּוצ זיא יז ?ייוו
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 |ע רַאק,

 ,טָאוטסגרעב ראמלעי'ה ; רָאטוא

 ,שודעליוו שזדיוונירג ; רעטַאעט

 ,טָאנירַאמ .ַאונַאפ ;ןירעלעיפשטפווה

 .ןעּפוק-ךיזרױצ א .הורּפֶא ןא

 עניילק סָאד זיא טמארענפיוא ןוא ?יטש ןוא סייוו

 .ץראה ןייד טמארענפיוא ןוא ?יטש ןוא סייוו .רעטאעהט

 ,םיוק ךיז טנעוװועב'מ ,ליטש ,?יטש

 ,לעדיימ ענעריושענצרוק סָאד םיוק ךיז טנעוואב סע

 יד םיוק ךיז ןענעוואב סע ,טא ןייד ריד טזייוו סָאװ

 סע  ,רעלעיּפש יד םיוק ךיז ןענעוואב סע ,רעהעז"וצ

 | ,לעיּפש סָאד םיוק ךיז טנעוואב
 -ערעטניא .,ליױפ-שיטארקַאטסירא יוזא זיא גנידצלא

 .ןעפָאלשראפ טרינניטסיד ,גיסעלכאנ טנאס

 .עטלעדייאעג סָאד .םוקילבוּפ סָאד רקיע רעד ןוא

 .ענעניוצרע-טוג סָאה

 סָאד זיא עקעיּפײקספעראטָאלָאז א ייב יוװ טקנוּפ ןוא

 יזא ,ם ו ק י ? בו פ יקספעראטָאלָאז סָאד עטסנרע

 סָאר טשינ ,עטסעב סָאד רעטַאעטרלעקניװ א ןיא ןיא

 .ר ע ה עז װ צ יד רָאנ .רעלעיּפשיוש רעדָא ,לעיּפשיוש

 טכיל ןיא  םוקילבוּפ-שזדעליוזשטיוונירנ א טימ

 .עסעיּפ עטסמאזננאל יד וליפא --- ןעציזוצפיוא

 .לעיּפשייבמוצ "ןעראק , יוװ יוזא
 .ןעציז ןוא ןעציז ןעשנעמ ואיו
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 .ןעסעומש ןוא ןעטסעומש
 .טשינ ןעהעג -- ןוא ןעמוק
 .טעוא ל ַא מס א ךָאנ ךיז ןעצעז ןוא
 .רוטארעטיל ןעדייר ןוא

 -"עשט -- ןעטרוקפיד ערעייז ןיא -- ןענַאמרעד ןוא
 ,םנארפ לָאטאנא ןוא ןע'נעסביא ןוא ןע'ווָאכ

 "נארפ-טכע ןא טיס טריצנונָארּפ - ס נה- או פ

 ןופ טנעצקא ןעשיזיוצ
 ,ווָאניראמ אינאפ

 .ענידרעכיב יד
 ,ענידנעפיוו-?יואוו יד

 | | ענעטלעז יד
 ; ןיילא ןעראק יו טקנוּפ זיא "ןעראק , ?עיּפש סָאד

 "ימע טנָאז יוזא .סיורא ןעסיורד ןיא רעטסנעפ ןעפא ןא
 ,םעראוו רעד ןיא טסציז וד ןוא .רענאינעראק יד ןופ רעצ

 סיטנאלטא , רעמונ ןעטצעל ן'טימ .רעטסניפ רעד ןיא

 "האר .ניטכיוו יוזא טסלהיפ וד ןוא ,שאט ןיא "ילטנַאמ
 -ייפ רעד ,וטסכארט ,רימ ךיא ןיב .,וויטארָאקעד .גידנעמ
 ןוא רעטאעהט םענייפ םעד ןיא ךיז טציז טָאװ שנעמ רענ
 -רעדָאס רענייפ רעד ןופ ,האנה ענייפ לעסיב סָאד טָאה

 ןעשיווצ --- סעּפע ךיז טלעיּפש ןעטרָאד ןוא ,אמארד רענ

 ןופ ,רהיט רעטיירב רעד ןעבעל ,טנעוו עהָארג"ןיורב יד

 ןערַאק ןייליירפ סאד .ןעננאהרָאפ עבלעג יד ןעבעל
 ,פיטש ,טנעסביא יז .טסבלעז ךיז ןיא ןייא ךיז ט'ארָאנ
 עכיוה ןהָא .קיטסאנמינ עכילרעּפרעק ןחָא .קיזומ ןהָא
 ןייד ייב טסחעטש וד זא ,להיפענ'ס טסָאה וד ןוא .טירט

 וצ ,געװ ן'רעביא רעבירא טסקוק וד ,רעטסנעפ ןענייא
 .טדער'פמ ,טצי'מ : טסהעז וד .ןכש ןעדמערפ ןייד

 טסייוו ֹוד .ןעפע ךיז טצעז'מ .טקוק'מ .ףיוא ךיז טביוה'מ

 .ןעסיו טשינ ט סליוו וד .ּךיז טוט טרָאד סָאװ טשינ
 םעד ןופ .,ןיילא ןעקוק םעד ןופ ןעניננראפ טסָאה וד

 רעד ןֹופ ,טייקרהָאלק טשינ רעד ןופ .וצניהא ןעקוקרעבירא

 טָאװ ןָאט םענעטלאהעגנייא םעד ןופ ,טייקכיפננאהרָאֿפ
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 ןופ .סנעטָאש עגירווערהיר יד ןופ .טשינ ליד וצ טהעגרעד

 ןייד ןעבעל טכארטראפ טסהעטש וד .טייקגיד'תודוס רעד

 זייא ןייד סיוא ריד טס'םולח וד ןוא רעטסנעפ ןעלעקנוט

 טסָארפ ןעטיור א טימ םולח ןעטשניװעג-?יואוו ,םענעג

 ..גנידצלא טימ .תונבל עהָאלב ןעביז טימ .ןעביוא ןופ

 ןיא ןכש ןעדמערפ ןייד ייב טרָאד סָאװ ,ךיד טרא סָאװ

 ןרעטסנעפ טָאד רָאנײבא ?רָאפ ת מ א ב טמוק ,זיוה

 !-יבא ! גיטכיל ןוא ,ריד וצ --- ןעּפָא זיא זיוה ןייז ןופ

 .,ןהעטשראפ טשינ ןוא ןעקוק ןוא ןהעטש טסנָאק וד רָאנ

 .ןעטכארטראפ ךיז ןוא ,ןעהורּפָא ךיז ןוא

 -לעצנייא טימ ?ופ זיא עטכישעגסנעבעל "ס'ןעראק

 םַאטשנָא ןעטייהנעגנאגראפ ייווצ טָאה ןעראק .ןעטייה

 "נייה ,זיא עדָאמ יד יװ ,עניי א רעדָא ,טשינ רָאנ

 .טביירש ןעראק .טגנוטייצ ןעראק ,1918 ,רהֶָאי סגיט

 ךיז טָאה ןעראק .סנארפ לָאטאנא טצעזרעביא ןעראק

 -עטסאלפ , ןעגָאז ךיא ָאז רעדַא -- ןעלהָאמ טזָאלעג

 ,רעד .דראאגדנארטס רָאטּפלוקס םעד ןופ -- "? ןער

 רהיא ט'דליבעגּפָא טָאה דראאגדנארטס רעכילמענ

 סרעוורעטסיימ יא ןופרעד טכאמעג ןוא ,בייכ טעקאנ

 רענעגיא היא ןיא טלעטשעגסיוא טרעוו "ןעראק,

 ועד רהיא ןיא ךיז טלעבעיל ?ייוורעד רעבָא .טדָאטש

 טלהעצרעד ןעראק .ואש רָאטקָאד רענידנעטשנא-טסבעה

 ךיז טָאה יז יוזא יו .טייהנעגנאנראפ רריא ןוּפ םהיא

 ,ןעצימיא וצ לעעז-ןוא-בייפ טימ ,אה-כא ,ןעבעגעגרעביא

 זיא לעעז-ןוא-בייל רהיא ןוא ןעברָאטשעג זיא רענעי רָאנ

 -עגקעווא ןוא ןעגנאנעג יז ןיא ,גידיוֿפ ---  ןעבילבענ

 .רערעטסַאלּפ טסנוק םעד וצ לעעז-ןוא-בייל רהיא ןענַארט

 לייוו ? סָאװראפ .ןענאטשראפ טשינ יִז טָאה רענעי רעבָא

 ,ןאמ ןייק ןייז טשינ לָאז רע ןעוו ,ךע .ןאמ א זיא רע

 ררעה רעד טשינ טניימ ! ןעוועג שרעדנא סעּפע טלָאװ

 רָאטקָאד ררעה רעד .ןיינ ? טכערעג זיא יז זא רָאטקָאד

 םייצ ןופ .ראואוועדיַא טגָאז ןוא ןעקעטש םעד טמענ

 יּפִא .ןעפאלעג .ליטש .גנאהרָאפ רעד ךיז טלאפ טייצ וצ
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 ךיז לָאז רעלעיּפשוש רעטצעל רעד זיב גידנעטראוו
 ,סנייז ןענָאזּפָא

 | ; ַאּמָארּפא

 ,ןעננאהראפ עגיד'הּפצוח ענעי ןופ טשינ זיא סע
 ןעגָאלש ןוא ןערב עמאס ןיא ןיירא ךיז ןעשימ סָאװ

 ללכב ךיז טשימ גנאהרָאפ-עראק רעד .,דייר יד רעביא

 םעד ןופ "ןעטייהנעגעלעגנא ערעניא, יר ןיא טשינ
 ןא טהעז עס ןעו ,טלָאמאד זיולב טלאמ סע ,קימש

 רעד ףיֹוא ןוט וצ סָאװ ָאטשינ טולָאסבא ןיוש זיא'ס

 ַאמארד יד ןעטלַאזוצּפָא ידכ טשינ :טלַאפ רע .ענהיב

 עסעיּפ רעד ןעבעג וצ ידכ רָאנ ,"טאט רעכילקערש , א ןופ

 סָאװ ןעטכארטאב ןוא ןעצעזוצקעווא ךיז טייהנענעלעג א

 .ליֹוו יז

 סָאװ .זיוה-םיענושמ ןיא זיא רעטסעווש ס'ןעראק
 ! עבעיל יד ?רעדירב ,ָא ,תעגושמ וצ ןעבירטעג יז טָאה
 יז ןיא .,ךודיש םעד טזָאלנּפָא .טבעילראפ ןעוועג ןיא יז
 טלרעצרעד יא ,"לָאמנייא ןואה .קנארק ןערָאװעג
 רימ וצ ןעמוקעג ןעמ זיא, -- רעטומ עטלא ט'ןעראק

 םורא טפיול רעטכָאט רעייא :טנָאזעג רימ טָאװ'מ ןוא

 -עי ּפִא טלעטש יז ןוא רעדלעפ יד רעביא טעקאנ-רעטופ

 ,"ייבראפ טחענ סָאװ ?יכסנאמ ןעד
 סָאד .ַאמַארד רעד ןֹופ עודָאי עמאס יד טניל ָאד טָא

 -בעט ערעייז ןערעווראפ ןרעטלע יד ןעלָאז : םעלבָארּפ

 רעדָא ? רוטאנ עקשטעּפאק םעד ןופ ןעסינעג וצ רעט
 ןוא ענושמ ןערעוו רעטכעט ערעייז יוװ ןהעזוצ ייז ןעלָאז

 ןעלעטש ןוא רעדלעפ יד רעביא עטעקאנ םורא ןעפיול
 ? ןעליבסנאמ ּפָא

 וצ רעסענ זיא'ס זא ,טלאה עטאט רעמורפ ס'ןעראק

 ןעלָאז ייז רעדייא ,טעקאנ ןעפיולמורא רעטכעט יד ןעזָאל

 .שנעמ ןעכילטנערָא ןייק טשינ טימ ןעבָאה הנותח

 וצ הנותח רעסעב זיא'ס זא ,טלאה רעטומ ס'ןעראק

 רעביא ןעפיולוצמורא רעדייא "טרַאק ַאל-ַא , ןעבָאה
 .ןעמעלא ןֹהָא ןוא ךעלנניריוא -- ןהָא רערלעפ יד
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 עלא ןעװו ןא ,ןעטלאה ךילנעזדעּפ ,ןיילא רימ

 ,טייצ רעד ןיא ןעבָאה הנותח טשינ ןענָאק סָאװ ךעלדייּפ
 ,רעדלעפ יד רעביא ןעפיולמורא ןוא ןערעוו ענושמ ןעלָאז
 טחעז יז יו רעדנעצייר ךס א ןחעזענסיוא טלעוו יד טלָאװ
 גידנעטשנא טשינ ויא'ס זא ,ךיוא ןעטלאה רימ ! סיוא

 ןעבָאד ליוו ןעראק בא .ץורית א טימ ןענידניז וצ

 ןעמעוו ! ?עמיה ןיא טָאג -- ןעטייהנעננאגראפ יילרעלא
 א ןעכוז סָאװ וצ רעדָא !יז ?ָאז ?ןָא סע טהעג

 סָאװ וצ ? טייהקנארק ס'רעטסעווש רהיא ןיא ץורית
 יזא ןעבעיל ןעיורפ רימ זא ןערעלקרע טּפיוהרעביא
 ניטראנעדישראפ ןענעז ןעיורפ רימ ?יוזא ןוא

 ןוא טונ ןענייז ןעיורפ-רימ .םזינעיורפ-רימ רעזנוא ןיא
 ,שיטעקסא ןוא שינאמַאפמינ ,שיראנ ןוא גולק ,טכעלש

 ןעבָאה ןעיוופ ריס .ט'רוכיש'ראפ ןוא רעטכינ

 טקנוּפ ,עבעיל רענייר ס'טָאג ףיוא לָאּפָאנָאמ ןייק טשינ
 ןייז וצ ףיוא לָאּפָאנָאמ ןייק טשינ ןעבָאה רענעמ רימ יו
 טנָארט סָאװ עלא רהיא ,רָאפ ךיז טלעטש ,ןעלרעקנייווש
 -נוא ןופ רענייא ןעוו ,טריסאּפ טלָאװ סע סָאװ ,סעקיילש

 ןא ,גנורעלקרע ןא טימ ןעמוקסיורא לָאז רעדירב ערעז

 -נאנוא ןייז וצ ןעביולרע טשינ םהיא טעװ ןעמ ביוא

 רעביא ןעפיולמורא ןוא ןערעוו ענושמ רע טעוװ ,גידנעטש

 טלָאװ רעצימע זא רהיא טניימ .רעטעקאנ א ןעפאג יד

 ? טסנרע םעלבָארּפ סָאד ןעמונעג

 טשינ .קעװא טהענ ןוא םייח יד טזָאלראפ ןעראק

 קעווא טהעג יז .רעכיז ןייז רחיא טנעמ --- ןערעוו-ענושמ
 ךָאד ןוא) ?יטש יוזא .,ןעמוקעג זיא יז יװ ,ליטש יוזא
 עסעיּפ עצנאג יד יו (!קורדנייא ןעפיט א ןהֶא טשינ

 ףושיכ א ראפ סָאװ ,רעטסנעפ ענעטָא סָאד .קעווא טהעג
 טגָארט םעטָאלעבענ רענידעקעמש ַא !טָאה סע
 יזא זיא סע .טעטיליבָאמנוא עדנעצייר א ,טרָאד ןופ ךיז

 -נָאק רעשיטארקַאטסירא אזא ,טגָאזרעד-טשינ-לעדייא

 -ןעדרעווש א זיא סע .טשינרָאנ ןעהָאלב א רעביא טקילפ
 טיול ?ךָאװטימ זיא סָאװ ראפ : עגארפ רעד רעביא לעוד
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 ,ןעדלעה יד ןופ טײקנעטלַאהעגנייא ןוא טייקליטש רעד
 "תתודוס עשילָאכנאלאמ ןוא טירט עכייוו ערעייז טיול

 ךיז ןעניפעג בוטש ןיא זא טניימעג רהיא טלָאװ ,טייקגיד

 רעבָא .סניפערג ןעביז ןוא ,ןעצנירּפ ענעקנורטרעד ףֿפע

 ,פיטש יוזא ןעגנאגעג זיא'מ זא ,טיוא ךיז טזָאל ףוס רעד
 סָאװ ,נעילפ יד ןעקעוופיוא טלָאװעג טשינ טָאה'מ ?ייוו

 .עילעטס רעד ףיוא טהעטש

 בעילוצ טנערב סָאװ ,רעייפ ןופ ןח םעד טָאה ןעראק = |
 סע .ןוז רעמיראוו א ןעגעקטנא טנערב סָאװ .טשינ רָאנ
 ןופ ,סוסקול ןופ ,טייקכילצינ-טשינ ןופ ןח רעד זיא

 רעקיטש יד ךָאנ .רוטלוק-רעביא ןופ ,םיוש-רעינאפמאש

 ןוא ,ןערעטאעהט עשידיא ןיא בור'ס טהעז רהיא סָאװ

 יז טימ ןוא גידנעּפאלק ןוא ךיוה יוזא ןעהעג עכלעוו

 רעדנוזאב א רהיא טָאה דיומ-טסנעיד א ןופ טירט עסיורג

 (רעטסנעפ םענעּפָא ן'כרוד) ןעקוקוצניירא ןענינעגראפ
 יַאמ יוזא ןעהעג עלא ואוו ,זיוה שיטארקָאטסירא א ןיא
 סָאװ האנה עטרעטיילעג יד ייברעד טָאה רהיא .ךילרינ

 ענייפ סָאד טָאה רהיא .ןעבָאה-האנה-טשינ ןופ טמוקכ

 טנעז רחיא ואוו ,ןענעוואד-ןופ-ןעמוק ןופ ?היפעג-תבש

 "אטשעג לָאמ ןעטסגיצרעפ-ןוא-רעיפ-דנעזיוט-גיצכעז םוצ

 א ןייז ןופ םעט םעד טסינעג רחיא .הרשע-הנומש ןענ

 ,םעט רערעסעב א זיא רעכלעוו ,ןייוו ןעטונ ףיוא ןיבמ

 ,טטבלעז ןייוו ם'נופ םעט רעד יװ

 .ןעטכיולאב ןוא טרינעצס ראברעדנואוו זיא "ןעראק,

 "ופ אזא ,רעמיטניא אזא ןיא ןָאט-לעיּפש רעצנאנ רעד

 אינאפ ענהעש יד טהעז גיוא סָאד .רעכילשנעמדוצ-שנעפ

 טייקהָארג יד טחעז גיוא סָאד .ךיז טהערפ ןוא ווָאניראמ

 א ןופ טייקערקירּפ יד ,טעמוא ןעשידנאלדרָאנ םעד ןופ

 "ראפ טימ טביולג עס ןוא ,בוטש רעכילטסירכרגנערטש

 .ןעמערב עטנעגער

 ראפ טקעלּפטנע "ןעראק , סָאװ ןערעלהעפ עלא טימ

 "נייק ןָאק ןעמ עכלעוו) רעקיטירק עטניטעזענטסנוק יד
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 אי

 ןוֿפ ענייא טראפ יז זיא (! ןעלעטשנעדירפוצ טשינ לָאמ
 ,רעטַאעט ןעשילגנע ןיא ןעפעיּפ עטסעב יד

 -ואיָאק רעשיטאמארד ןייק טשינ רשפא זיא "ןעראק,

 רהיא ןעכלעוו ןיא ?עטסעק גנוריצ א זיא סע רעבָא ,ראאגנ

 בוא רענייטשלעדייא עטסרעייט יד ןעגעלניירא טנָאק

 .ךייר גונענ רָאנ טנעז רהיא

 רעליטש טימ ןוא ןייפ רהעז עלא ןעבָאה טלעיּפשעג |

 רעד רשפא ץוח א) עלא טעמכ .טייקטגַאזרעדטשינ

 (!שינאקירעמא וצ ןעוועג זיא רעכלעוו ,רעטעּפ רעגנוי

 ףיוא) ןעלָאר ערעייז } ע ס עז ע ג ס יו א ןענעז

 אינאפ .טייקכילטקניּפ ןוא דלודעג סיורג טימ (אפָאז רעד

 ןוא ּפָאק םעד ןעביוהעג לעיפוצ ?לעסיבא טָאה ווָאניראמ

 ןופ עלָאר יד ןעכָארטשענרעטנוא קראטש וצ לעסיבא

 ןא ןעגיואווא ב לעיפוצ ךיז טָאה ןוא ,"ןעראק,

 ןעצנאג םעד ןופ טייקכילגעוואבנוא רעלאסָאלָאק רעד

 -נעפ יד ,ךאד ןוא ליד רעד ןייז טלָאװעג טָאה יז .קיטש

 א טימ גנירצלא -- קיטש םעד ןופ ןעלייז יד ןוא רעטס

 ראפ ,לעיפוצ לעסיבא ןעוועג יז זיא רעבירעד ןוא ,לָאמ

 טימ ענעצס רעד ןיא .עסעיּפ רעד ןופ יובעג ןעניד םעד

 םעד טימ ענעצס רעד ןיא ,ליואוו יז זיא רָאטקָאד םעד

 -רעד יז ןעװו ,טקא ןעטצעל ןיא .ָאטיד --- רָאטּפלוקס

 -נָאלּפ ןעשיטאמארד םעד ןופ םעדעפ עכאווש יד טלהיפ

 םענעטָארעג גירביא-טשינ א ייב ךיז טּפאכ יז ןעוו ,רעט

 טלעיּפש ןוא טומ םעד יז טרילראפ ,גָאלָאנָאמ-ןעיורפ-רימ

 .שיטסילאנרושז וצ ,לעה וצ לעסיבא

 ןעװעג זיא רעטָאפ רעטלא רעד סלא יִארנָאק רעה
 ןעוו יו ,טנאסערעטניא יוזא טשינ רעבירעד .טקעפרעפ

 סיערג ןייליירפ .רעכאווש לעסיבא טלעיּפשענ טלָאװ רע

 -ובא ןעוועג ביֹוהנֶא ןופ זיא רעטומ יד סלא ןָאפרעדנעה
 רעטעּפש רעבָא ,שיקנעי וצ ,שירעדנעלננעד-יינ ?עיפוצ לעס

 רהיא ןיא טקראמענעדענניירא טוג רהעז ךיז יז טָאה

 ןעועג זיא רָאטּפלוקס רעד סלא רעצטלעמ רעה ,עלָאר
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 רָאטקָאד רעד טלא ילָאקמ רעה .ןעצנאג ןיא טשינ ---
 א .5 איני 9 וצ רעבא טריזיליטס ןעוועג זיא ואש
 רעד ןיא ךיזןעפעגראפ גילייווטייצ א ,גאז"ניז רעניילק
 ,טעװעטַארעג םהיא טלָאװ ,עלָאר



 בננ עקטָאמ

 ,שֲא םולש ;רָאטוא

 ,ס'רעלסעק ;  רעטַאעט

 טעוו עיזנעצער עניטנייה ןיימ : רָאטלאדער רעהטרעוו

 ןעגָאז טשינ טעװ יז ןוא עכילהערפ ןייק ןייז טינ רשפא
 ןיב ךיא .ךילהערפ טשינ ךיוא ןיילא ןיב ךיא ,ןעציוו ןייק

 ננואיושנא-טלעוו עצנאנ ןיימ .רעביפ בָאה ןוא טלהיקראפ
 ןוא .ענירעזייה א ןוא עטלהיקראפ א ךאוו עניטנייה זיא
 ןהענ ןעקנאדענ עניימ עלא .טייז א ןיא רהיא טכעטש עס

 -ַאט ן'פיוא ןעקוק ןוא סנערעטש ענעדנובראפ טימ םורא
 ןוא ךיא ,עדייב רימ ןעבָאה ָאױזַאטָא ןוא .?ערעגייזנעש
 ןוא טעב ןופ טּפעלשעגסיורא ךיז ,גנואיושנאטלעוו ןיימ
 םִלֵא םוטרעלסעקדיװַאד עשידיא קָאד ןהעז ןעננאנעג

 ."בנג עקטָאמ ,

 ןעכיוה א ןוא ?היפענ רעווש א טימ ךיא ןיב ןעננאנעג
 טניילענסיוא רימ ךיא בָאה רעטַאעט םוצ געוו ן'פיוא .סלוּפ

 דניירפ ןיימ סרעסעמ טימ ןעדיינש וצ יוזא יו ,רענעלּפ יד

 "רָאד ערעדנַא עלא ןוא רעלסעק .ד דניירפ ןיימ ןוא שַא

 ןוא ,ךיא ןיב טלהיקראפ ,,רהעפעננוא טכַארטענ ,ןעט

 ,ןעשנעמ עבילטע ןעלדיזסיוא ךיא ?עװ ,רימ זיא ניטעמוא

 ָאד רעבָא ."ץרַאה ן'פיוא ןערעוו רעכילהערפ רימ טעוו

 יירד רשפא  רָאטקַאדער ררעה ,ןהעטש רימ ןעכיילב

 סָאװ קעשַארּפ םעד ןעמהענ רימ .רענייז ן'פיוא טונימ
 רעטפַאהלעקע ןא) ןעבירשראפ זנוא טָאה רָאטקַאד רעד
 | : עדנעגלָאפ סָאד ןעגָאז רימ ןוא (! קעשָארּפ
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 א

 ,גנאזעג א רֹונ ,עסעיּפ ןייק טינ זיא "בנג עקטָאמ

 רעסעב ןייז לָאז ג נ א ז ע ג א סאווראפ טשינ סייוו ךיא

 טימ טנענייצאב ןעמ ןעוו זא רונ סייוו ךיא .עסעיּפ א יו

 טשינ ויא סָאװ ךאז א סעּפע נ נ א ז ע 1 טואוו םעד

 רעסיורג א רעלעטשטפירש ייב סָאד זיא ,גנאזעג ןייק

 זא ,להָאמ עלא ליוו ,לעיּפשייב םוצ ,ןעזייר םהרבא ,דובכ

 טשינ טעמכ זיא'ס זא ,דעי? ןייז ףיוא ןעגָאז לָאז ןעמ

 ,גנולחעצרע ןא ףיוא ןוא ,גנולחעצרע ןא רונ ,דעיל ןייק

 "רע ןייק טשינ זיא'ס זא ,ןעגָאז לָאז ןעמ ,רלָאה רע טָאה

 .דעיל א וונ גנולהעצ

 ,עטסמהענעגנא סָאד ,עטסבעיל סָאד זיא "בנג עקטָאמ ,

 יא סָאד ,עטסעב סָאד ,עטסנייפ סָאד ,עטסגיד'תבש סָאד

 "יא רעד ףיוא ןהעזעגנ ןעבָאה רימ סָאװ עטס'שיליופשיד

 עקטָאמ} יו ז א ייס ןוא ךילנעזרעּפ ייס ,ענחיב רעשיד

 .אמארד ענע בעירש ענננ ָא יד יו רהעמ זיא "בנג

 סָאד ,ענעבעירשעגנָא-ט ש י נ-להָאמ-טרעדנוח סָאד זיא סע

 ןופ ּפָארא טדער סָאװ עטנעכייצעג-ט ש י נ-להָאמ-דנעזיוט

 זומ סָאװ קיטש א ויא סע .טקַא ןעדעי ןופ עציילּפ רעד

 א זיא סע .םוקילבוּפ םוצ םינּפ ן'טימ ןעלעיּפש טשינ

 -טכיזעג יד ןיא רונ טשינ טגיל ןח רעד ןעכלעוו ןיא לעיּפש

 ,לעטנַאמ-לָאבמיס םעד ןופ דלַאפ ןעדעי ןיא רונ ,ןעיניל

 -נופארפ עד} א ןיא סע .טליהעגנייא זיא סע ןעכלעוו ןיא

 ןיא רונ ןעביירש ןאק סָאװ ,רעלטטניק א ןופ ףור-"סיד

 -יירפ ןֹופ גנַאנ-בוט-םוי רעד זיא סע .רעטרעוו עניד'תבש

 -ראפ ןיא סע .ץרַאה ןעטרענייטשראפ םעד טימ םוטַאפ ןייל

 א ןיא סע .לעדנַאה-בייו ןעראגלואוו םעד ןופ גנוהָאלב

 ןעכילרעייפ ןוא ןעלעדע םעד ןופ ,ןעכיײצ-טַאזןא-קנעדענ

 עניטכעמ ןוא עסיורג יד םוטעמוא טהעז סָאװ ,רעלטסניק

 סע עכלעוו ףיוא םידעפ יד םייהענ טהיצ סָאװ ,טנַאה

 ,סע גידנעהעז ןוא .ןעשנעמ יד --- ןעּפוּפ יד ןעצנַאט

 םענעטכױלַאבכיײיװ ,ןעניבראפכייר ןיא ךיז ייב רע טציז

 -רעייפ ןיא רעיּפאּפ ףיוא סיורא סע טנניז ןוא טעניבַאק
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 ןעכייר ם'ניא טנאּפשעג ןעהענ סָאװ ,רעטרעוו עכיל
 .ַאמארד רעכילגינעק ןופ ןעגָאװטיײר

 ,רָאטקַאדער ררעה ,"בננ עקטָאמ , ןופ טלַאהניא רעד

 "ניא א ,עקטָאמ .ךוב ןייז ןופ טנאקאב אמתסמ ךייא זיא
 ןעטערטענ טרעוו ,ןרעטלע עטכעלש ןוא עמערָא ןופ ?לעג

 רעד ןופ המקנ ןעמענ וצ טרעווש ,ןעדעי ןופ ןעגָאלשעג ןוא
 ,טייליקריצ עשידיא טנעגעגאב .םייה ןייז טזָאלראפ .טלעוו
 רעד ןיא ךיז טבעילראפ .סרעייז טימ ?זמ ןייז טּפינקראפ
 "יר ןייז טע'גרה'רעד .ןירעהעג-טָאד ר עשינ א פ ש

 .דלעג ןייז ןוא סַאּפ ס'םענעי טמענ .קירָאנַאק --- לאוו
 ,טרעננויליואוו ווא ז יו ח א טנעפע .,קירַאנַאק טרעוו
 רעד וצ םהיא טהיצ .סואימ ךילדנע םהיא סָאד טרעוו

 -ָארּפ ןייז ּפָא-טרעווש ,לעביטש-עווַאק ןופ על'הנח רענייר

 רעד ךָאנ טקיש ןוא ,ן ע ד יו מ יד טביירטוצ ,עיסעפ
 -עטַאט ערהיא ןוא על'הנח רעבָא ךיז טסיוורעד .ןעמַאמ

 -טָאמ טמוק .ייצילַאּפ ךָאנ ןעמ טקיש .דוס םעד ןופ עמַאמ

 ,דניק ןעריולראפ רהיא טימ ךיז יז טהערפ עמַאמ ס'עק

 יד לייוורעד טבע סָאװ ,דנַאה יד טשינ טהעז יז ןוא

 -ַאֹּפ יד טמוק סע .ּפָאק ןייז רעביא קילגמוא ןופ םידעפ

 .ךיז טגידנע עסעיּפ יד --- ןוא ן'עקטָאמ טריטערא ,ייציל
 א יװ רעטנוא זיולב טהעג יז .טשינ ךיז טנידנע יז ,ןיינ
 לחיק ןוא לעקנוט טרעוו ךָאנרעד .ןוז-רעמוז ערעווש ,עטיור

 סיורא טצָארּפש סע .המשנ רעייא ןיא לומשינמייהעג ןוא
 סע .תודוס ןוא ןעטייקטּפינקראפ ערהיא טימ טלעוו יד

 ןוא גנונפָאה ןופ ןערעטש עניילק יד ךיז ןעקעלּפטנע
 רעכאמנעצנוק רעד ,רעדיײנשזלַאה רעד ,בנג רעד ,טסיורט

 -נעגיוא םעד ךרוד טרעטיילעג טרעוו ,קריצ ןעניליב א ןופ

 ןייז ךָאנ ןעקנעב טמענ רע .על'הנח א סעּפע ןופ רעייפ

 לָאבמיס רעד ,לעטדעטש ןעמירָא ןיא טרָאד ץיגרע ,ןעמַאמ

 ן'פיוא טגיל סָאװ עלעדייא סָאד ןוא עטונ טָאד ןופ
 "קריצ א ןופ המשנ יד ןייז סע געמ ,המשנ רעדעי ןופ דנורג

 ! רעלעיּפש

 רעבָא .גָאלָארּפ א טימ ןעטקַא 9 טָאה "בנג עקטָאמ,
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 ןיא ןייז טוג יוזא טקנּפ טנעקעגנ טָאה גָאלָארּפ רעד
 -רַאּפ ןייק טשינ זיא סע .ןעטירד ןיא רעדָא ,טקַא ןעטייווצ

 -אֿפ םעד ןוֿפ רעטסומ-רָאפ א ,דלינירַאּפ א רָאנ ,לעיּפש
 ,רָאנ סייוו ךיא ? סיוא ןעד סע טכאמ סָאװ רעבָא ,לאירעט
 ןעניוא יד טימ ןעקנורטעג עטעיפ עגיזָאד יד בָאה ךיא זא
 -אב ףימ טָאה סע .ןוטעגליואוו ץראה ןיימ טָאה סע ןוא

 טיפ רעקיטש עשירַאנ ,עשי'נלטב-לוטיב עלא ראפ טניול
 יד טביוטשראפ ןָאועט ןעגיטנייה רימ בָאה ךיא עכלעוו
 ךיז ןיא טמעטאעגניירא בָאה ךיא ,ןערעיוא יד ןוא ןעגיוא
 -ייווצ ןיא קיגַארט ס'עקטָאמ ןופ ןעטייקכילרעייפ עלא יד

 ןעגנאפעג ,ןוא ,ךיז וצ םיצולּפ טמוק רע ןעוו ,טקַא ןעט

 ךיא .ןעמַאמ רעד וצ ףעירב א רע טריטקיד ,ןעל'חנח ןופ

 ,עקטָאמ תעב (! טקַאפ א טעמכ) רערט א טשיװעג ךיז בָאה
 יד טביירטוצ רעניד'הבושת-לעב רעד ,רעטרעטיילעג רעד
 טשינ טסייוו עטטדנעלע יד ,ייז ןופ ענייא ןוא ,ךעלדיימ

 ןיא טבעילראפ זיא סָאװ ערעדנא יד ןוא .ןהענ וצ ןיהואוו

 ןעסערּפ וצ ןעמעוו ןעבָאה טשינ טעוװ יז סָאד ,טנייוו ,םהיא
 סָאװ ,עטירד יד ןוא ,?עוויטש יד ןעצוּפ וצ ןוא רעדמעה
 -הנותח ראפ נייצ סייוו תונשקע אזא טימ טלעמַאז

 ,םערָא ן'רעטנוא ל?יקעּפ ן'טימ קעווא טהעג ,רעייטשסיוא

 םענייר םוצ טפַאשקנעב רעגיבייא רעד ןופ לאבמיס רעד
 יד טבעלעגרעביא גנוּפאלקצראה טימ בָאה ךיא ! ןעבעל

 ןענעז ךע ? ד יי מ 'ד ואוו ,לעביטשדעווַאק ןיא ענעצס
 יו ,העז :טגָאזעג ךיז בָאה ךיא ןוא ,טלעמאזראפ ןעוועג
 .ןעגילייהראפ גנידצלא ןעק רעלטסניק רע'תמא ןא יוזא

 ןייז ןופ רעצ םעד טימ ,ץרַאה ןייז ןופ טייקמורפ רעד טיס
 העז ,טגָאזעעג ףיז וצ ךיא בָאה ,העז ןוא !המשנ

 -סיוא ןהֶא טעמכ ,ןעליּפש עלַא שירעלטסניק יװ ,ןייפ יו

 ןעטלא םעד ןופ עלַאר רעד ןיא ןע'ץראווש העז .םַאנ
 גיבייא יו ! ךעלקעלנ ןיא טייקגידנעכָאװ רעד ןופ ,ץאיאּפ

 ןיא ןע'דייווש העז !טלעיּפש רע ןייפ יו ןוא !סיוא טהעז רע

 -נַארפ העז ,ד י א רעוועשראוו א ןופ ,עלָאר רעניילק ןייז

 עליטש יד טימ ,על'הנח עניד'תבש יד סלא ,רעלדַא סיצ
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 טשינ טעד טימ ןוא ,ןעגיוא-טנילשנעב יד טימ ןוא ,טירט

 עכילרהע יד העז !ץרַאה םעניילק ,םענעטָארטענפיױא

 ,רפוּש ענעגָאלשרעד ס'עקטָאמ סלא יקסלַאדַאנ טָאדַאמ

 דנעגידייּפאב יוזא זיא עכלעוו) יקצירבול ןיליירפ סָאד ןֹוא

 ןעדנערילעבער ,םעניילק םעד ןופ עֿלָאר רעד ןיא (!גנוי

 יד ןופ ענייא םלא רעטעּפש ןוא גָאלָארּפ ןופ ע קל ט ִא מ

 ןעשירעגנויקיואוו םעד סלא ןע'רעלסקעוו העז .ךעלדיימ

 -עהעג-ןעטָארד יד ירעמי סלא ןאמסייוו יסעב ןוא קירַאנַאק

 ןעטייווצ ןופ סולש ןיא גיטראסיורג יוזא זיא עכלעוו ,ןיר

 רעטבעילעג ןייז וצ 'עקטָאמ פ א טיג יז תעב ,טקָא

 יוזא ןע'נאמייה העז ! קעווא יז טהעג ןיילא ןוא ןעל'הנח

 ,ןיילא ן'רעלסעק העז ,קאילַאּפ רעד סא טרימירג טונ

 יע רג ןוא ןע ר פערג ןוא ןעסיורג ןעגילָאמַא םעד

 טריטקיד רע ןעוו טנעמַאמ םעד ןיא רעלסעק ן ע ט ס

 ןעל'הנח וצ טדער רע ןעוו ןוא ן'עמַאמ ןייז וצ ףעירב םעד

 רעטנוא על'הנח-ןוא-רעטומ ןייז םורא טמענ רע ןעוו ןוא

 גידנעמיורט רעטנוא ךיז טלעצנעט ןוא סמערא עדייב

 טימ ןעריצאּפש טהעג רע יװ ,לעטעטש ןייז ןופ ייברעד

 עלא יװ ןוא עמַאמ רעכילרחע ןייז טימ ןוא ,הלכ ןייז

 ,ףוס םוצ ,ןוא ,ץרא-ףרד סיורג טימ ךָאנ םהיא ןעקוק

 ןעבעגעגרעביא םהיא טָאה'מ זא ,רהאוועג טרעוו רע ןעוו

 ייב ,ףיונוצ טכערב ןעבעל ןייז יוװ ןוא ,ייצילַאּפ רעד וצ

 יװ !ךילקערש יו .קילג ןעטסכעה ןייז ןופ טקנוּפ םעד

 ַא ןעמענ רעטייוו ןיוש זומ ךיא) ! נידלַאװעג יז !ףעיט

 (.קעשארּב
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 דנעגוי ענעריולרַאּפ

 ,גרעבנויטש-ליבעג : ןערָאטוא

 ,ם'לובעג סקַאמ ; רעטַאעטמ

 -טסנוק ךילרעדיוש א ,אהא זיא דנענוי ענעריולראפ
 -טָאשמָאק ,טכוזדניוש א טימ עסעיּפ א זיא סע .קרעוו
 ,טייהקנארקסופ ,רעצרעה ענעכָארבעג ,גנורעצסיוא ,ןָאש
 ךעלדעיל ,יירעביירש-רעמיטסָאק ,טיונ ,דנעלע ,טומ-ערא
 "אב ןעביוא ָאד ןעבָאה ריס יו ,עקאט רקיע רעד ןוא
 - אר ד ס נע ב ע ? א יא סע .ןָאשמָאשמאק : רעמ

 -ע? א ןיא ירעטעמעס סָאװ ןיז ןענלעזמעד ןיא ,ַא מ
 ,עגארפטנעב

 ,ןעבעל םוצ יירטעג יוזא ןיא דנעגוי ענעריולראפ
 יוזא זיא סע .,ןהָאה םעד ןהָא ןהָאה א ןופ חערק רעד יו
 יד ,רעזייהטכאלש רע'ָאנאקיש יד יו ,טנאסערעטניא

 סנעפ גנָאי יד ,םינקז-בשומ רעד ,סנעיילע לאנָאשייקוידע

 רעד קינילק-טליברעדנאוו רעד ,ןָאשייאיטַאסא ורביח

 יד ןופ גניטימ ראלוגער א ןוא ,םידלי-ךג רעד ,גרָאמ

 וי ענעריולראפ יד ,15 לאקאל ,ןָאינוי-רעפראוונייאזיוה
 ןופ ףליה רעד טימ ןערָאװעג טליבעגטקאמעג ןיא דנעג

 -וליבענ-לעּפָאט א זיא סע .גרעבנייטש המלש ןעסיוועג א
 -אמש עלאטנעמיטנעס א ןיא סע ,ןענָאז וצ יוזא ,שיטס

 יד זיא סע .נאלשרעטנוא ןענידעטאמש א טימ ,יירעט

 ,רעהענרעטַאעט ןעשידיא םעד ןֹופ דנענוי ענעריולראפ
 ,טלענ ןייז ןוא טייצ ןייז ,?כש ןייז טרילראפ רעכלעוו
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 "עריולראפ יד זיא סע .סקינילק עניטקַארעיּפ עניוזא ףיוא
 ,ענהיב רעשידיא רעטליבענפקאמראפ רעד ןופ דנעגוי ענ
 ראפ ןערָאװעג גיטכיזדניווש ןוא טלא ןוא הָאינ זיא סָאװ

 -ראפ רעד ןופ עידעגארטיפנעבעל יד זיא סע .,טייצ רעד

 -אב יד עכלעוו ףיוא ,טסנוק רעשיטאמארד רעטניטלאוונ

 ןעק יז זא ,טנָאז עזוד ערָאנָאעל ןיטפידענארט עטמיר

 -נוא טעוו'מ ןעוו ,ןערעוו טרעסעבעגסיוא טלָאמעד זיולב

 . עגיסעמלעטימ עלא ןוא ,ןערעטאעט עלא ןעדניצרעט
 זיא סע .עירעלָאכ רעד ןופ ןעברַאטשסיױא ןעלעוו רעלעיּפש
 םעד ןופ ,עיציבמא ,ננונפָאה ,דנענוי ענעריולראפ יד

 טנעה עדייב-עלא ףיוא-טביוה סָאװ ,רעקיטירק-רעטאעט

 -רעיב ןיא קעװַא טפיול ןוא ננולפייווצראפ רעליטש ןיא

 .קנעש

 "נייטשעג ןוא טליבענעג ,דנענוי ענעריולראפ יד

 לארענעג א זיא טנעילילענ ןוא טצטיװַארעיאמעג ,טנרעב

 סָאװ ,ןעטנעדיצניא עדנערהיר יילרעלא ןופ גנולמאזראפ

 ןערהָאי ערעייז טנעידענסיוא ךילרהע יוזא ןיֹוש ןעבָאה
 ןעמוקאב ןיוש ןעפרַאד ייז זא ,רעטַאעט ןעשידיא םייב

 | .עיסנעּפ א
 -על ךיז ןיא ןעבָאה לָאז דנענוי ענעריולראפ יד ןעוו

 לָאז יז ןעוו ,דליבסנעבעל א ןעוועגנ רשפא יז טלָאװ ,ןעב

 -ףרעמיטסָאק עניליב א ןיא סע  דליב א ןעלעטשרָאפ

 םעד ףיוא ןערָאװעג ןעטסָאמעננָא זיא סָאװ ,יירעביירש

 ןייז ףיוא ,דלודענ ןייז ףיוא ,ןעוורענ ס'רעהעגרעטַאעט

 סָאװ זיא עסעיּפ רעד ןיא הלעמ עטסערג יד .רעיודסיוא

 ךיז טּפעלק סע !ךיז טּפעלק סע יוװ ,ךא ,ךיז טּפעלק סע

 -יפ יװ ךיז טפעלק סע .קירבַאפ רעד ןופ ט ק ע ר ד יו
 -עדרעמ יוזא ךיז טּפעלק סע .אינאמָאטּפעלק עשירארעט
 ןופ יו ,ןערעוו רוטּפ טשינ ןופרעד טנעק רהיא זא ,שיר
 ,טכבוזדניווש רעדנעריּפָאלאג א

 -הלכ א טימ השעמ א זיא דנענוי ענעריולראפ יד

 ןעדנעכאמ-טעפ ,ןעמאזננאל א רהעז טָאה סָאװ ,?עדיימ

 .(ןייטשדלָאנ ינעשוד ןופ טלעיּפשעגרַאפ) ןעשמָאשמאק
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 קעווא טרהָאפ יז ןוא .ןעבָאה הנותח דלאב ףראד יז ןוא

 ענני רהיא טּפאכראפ ?ייוורעד ןוא .,זיטשינואוו ןייק

 ףיא .ך יז ראפ ןתח םעד רעטסעווש עטנוזעג ןוא

 ,פעטסעק-עסאק םעד ןופ גנאלראפ םענײמעגלַא םעד
 רעט'ילכ-הרבש"עצ ,רעקנארק א ךיוא רעטָאפ רהיא זיא

 ףעד ןיא ןינ:הלכ יד .סיפ ענעדנובענמורא טימ ,שנעמ

 ןעשימָאק רהיא ןעבעג ֹוצ ידכ םויראטינאס א ןיא ?ייוו

 ןעטרהעעג םעד ןעריזמא וצ טייחנענעלענ א רעטעפ

 -יוה יד םהיא ייב ןעקאנק סע יוװ ,ענעצס רעד טימ םלוע

 טָאה רע זא ,ןעלהעצרעד ןענעק לָאז רע ידכ ןוא ,ןעז

 רע וויא סע סימ א יי טניע ּפ ענ

 ,טע ב רהיא ףיוא ןע? אפ ענ פיור א

 ייז ףראד'מ סָאװ ,ןעציוו ענידנעטשנָא ןעכיײלנסָאד ןוא

 רעד ידכ ןוא .טכירעגנערהע ןייק וצ ןעּפעלש טשינ ח"ב

 יזא) "רעקריאוו-יטנא , ןא רעלסקעוו-רעטעפ רעכילמענ

 -העצרעד ןענעק לָאז (לעטעצ-םארנָארּפ ן'פיוא טהעטש

 - עשו ד ע ר נ ע 1 טָאה סוילושוד זא ,בייוו ןייז ןעל

 -ַא פי ד א ןעגָארקעג טָאה רע ןֹוא (! אכדאכ) ט עוו
 -ראפ ןיוש ךיז יז געמ טציא ןוא (! אכיאכ) ,ע י צ א מ

 ןוא (!עכ-עכ) .ס י צ י צ י ד נ ע 9 א ןעבָאה וצ ןענינ
 -יבסנאמ א ןעבעג ןענעק לָאז רעקימָאק רעבלעזרעד ידכ
 ט י מט וא ,ןערעלקרע ןוא קניוו-ןעטראנרעטניוו ןעשיל

 ןא ץרק .ס ע פע יא לע דיי מס ןע ד עי

 -שזדעמ עטנוזעג סָאד :עטכישענ רעד וצ טנעוווצקירוצ

 -יר ט א ב ןעמענעננא רהיא טימ ןיילא טביילב ןחעחכ

 רעד .עלייווננאל רהיא ןופ רעריניאור םעד טיפ ,ר ע ג

 רהיא ןופ רָאװעג טרעוו רעטָאפ רעקנַארקסופ ,רעזעב

 -ירטסיורא ם ה י א ?יװ רע ןוא קילנמוא ןעניד'לזמ

 םעד ןייא טלעטש לעדיימ עטמניפראפמ סָאד רעבָא ,ןעב

 םהיא ביירט :רעפענמוא טנָאז ןוא קילּפער ןעטצעל

 וצ ןיימ ןופ רעטָאפ רעד זיא רע ?ייוו ,סיורא שטינ
 ןימ רעטנוא נָאוט ףיא סָאװ ,?ע'םותי גיטפניק

 טקא ןעטירד ןיא .ייוצ רעמונ ננאהרָאפ ,טפעהורב

150 



 ןעטרהיפראפ םעד ייב הנותח רעד וצ ךיז ןעמ טיירג

 !ףיז טרעדנואו !טהעז ,םיצולפ רעבָא לערָאּפ

 ע'תמא יד ,רעטסעווש עקנארק יד טמוק סע !טניוטש

 -יטרָאד רחיא טימ ןעמאווצ ,איפלעדאליפ ךרוד ,וינ'הלכ

 -רעביאירעביא:רעביא ןהעטש טביילב יז .עמחומ רעג

 ט י מט :טנערפ יז !טניושטבש טניוטש יז .טשאר

 ?רעט סעווש ,הנותח וטסָאה ןעמעוו
 ןיא ןעגנאנעג טשינ ןיילא לָאמנייק טלָאװ יז יוװ ךיילנ

 עטנוזעג א זא ,טסואוועג טשינ ןוא רעטאעט ןעשידיא

 טימ ,טקא ןעטירד ןיא הנותח ךילנעוועג טָאה רעטסעווש

 עקנארק יד .רעבָאהבעיל ס'רעטסעווש רעקנארק רעד

 זא ,ךיז יז טסואוורעד ךילדנע רעבָא .ןעדלאווג טכאמ
 -אינרָאפילאק עטוג יד תמחמ) .ןייז יזא ז ו| מס סע
 ןופ גנליײטּפא רעטרעפ רעד ןיא (.עבעיל ןופ טכורפ
 ןיוש ןזיא סע יװ רימ ןעהעז דנעגוי רענערָאלראפ רעד

 ןעבָאה יז .ער האי עגנ א? ס כ עז רעבירָאפ

 ,ייז ייב טניואו רעטסעווש עקנארק יד דניק א ןיוש

 -ינאס עבלעזיד בעילוצ ןערעוו רוטּפ רחיא ןופ ליוו ןעמ

 פיו ,רידאנ השמ ,ך י א סָאװ ןעכאזרוא עשיראט

 רעד טימ גנורהיראב רעטנעהָאנ ןיימ ןופ ןערעוו דוטּפ

 ס א וו ר א 8 :טנערפ דניק סָאד .טסנוק"ירעיוב

 -נאט ןעשוק טשינ ףיד ןעמ ראט

 א טפאפ ןייס בעיל טסָאה :ןוא ?עט
 ?ֵאמ אמט ןוא

 ןעקלָאמעג ןערעװ ןעניוא סנעמעוו ,םלוע רעד ןוא
 ,העש ןעבלַאהטרעפ עטצעל יד טייז ןישאמ א טימ

 :טכאמ ןוא טרהירעג קראטש טרעוו םלוע רעבלעזרעד

 טימ ,רָאטקָאד רעד רעדורב רהיא טמוק סע ! עצט-עצט

 ףרַאד עקנַארפ יד ןא ,ןהנעט עדייב .בייוו ןייז

 ינעשזד .םויראטינאס ןיא קירוצ ןערעוו טרהיפענקעווא

 רעטָאפ רעד ןייא ךיז טרעה ןוא ריט רעד ייב טהעטש

 - יו אוו ר ע ס א נ רעד ןיא ךיז וצ ןעמענ יז ליוו

 ןיא ךיז וצ --- !ךינענ -- ּפָא טהעג עקנַארק יד ,גנונ
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 "ומ יד .ןעכאו ערהיא ןעקאּפוצנייא ידכ ,ןיירא רעמיצ

 .טיוט יז טניּפעג ןוא טוט יז סָאװ ןהעז ןיירא טהענ רעט
 ענייפ ּפָאד ןעּפאכ ענעצס רעד ףיוא ףיורא יז טננעדב'פ
 םייהא טחענ דנענוי ענעריולראפ יד ןוא זואלּפא לעסיב

 טציא ןעמ טלעיּפש ןילבעג ייב זא ,ןבש רהיא ןעלהעצרעד
 ןע בר א טש ןע ק' ט ןא ,וָאש עקראטש אזא
 ,ןופרעד

 יא * *

 -ניוש טָאװ ,עסעיּפ א ןזיא דנענוי ענעריולראפ יד
 רהיא סָאװ ,רערט עכילוהע יד סיורא ףךייא ייב טלעד

 ,רעטסעווש רעדָא רעדורב ןעקנארק רעייא גידלוש טנעז

 ן'פיוא ראַלָאד ןעכלאה םעד סיורא ךייא ייב טראנ יז

 "אס יד ןיא ןעניל סָאװ ,ןעשנעמ עקנארק יד ןופ ןובשח

 עכלעוו ,רעוונעד ןוא סעלעשזדנא-סָאל ןופ סמויראטינ
 עבלעזיד ךרוד ןערעוו ןעפלָאהעג טנַאקענ רשפא ןעטלָאװ

 עבעיל ,םעד ןעגעוו טכארט א טינ .ערעייא טנעס ניצפופ

 םינמס עלא טָאה ןיילא דנענוי ענעריולראפ יד ! טניירפ

 ןוא טציוש ,טסוה יז :טכוזדניווש רעשיטאמארד ןופ

 רהיא טלהעפ סע .םינּפ ן'םיוא לענ ךילקערש זיא
 .רעטייוו יוזא ןוא טייקגינוז ,טפ5 ,ט יי ק כיו ה

 -ָאה רעדיוװ ןעלעוו אמארד רעטוג ןופ רעבָאהבעיל יד

 ,םייחה רעד ןיא ןעציז וצ טייחנענעלעג עדנעצנעלג א ןעב

 -אנ ןענעז דנעגוי רענעריולראפ רעד ןופ ןענעצס בור'ס

 רה עמ רעיוהענ סו א ןענעז ייז .ןיינ .ךילריט
 -ךעילנ א ס'טייקכילריטאנ רעד זיא סע .ךילריטאנ יו
 טָאה'מ ןוא ןעניז ןופ ּפָארא זיא סָאװ ,דניק-רעטסעווש
 ,ןיירא רעטאעט ןיא ןעמונענ סע
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 ךניז ןופ זיירּפ רעד

 ,וקספעראטָאלָאז ;רָאטוא

 ,ס'רעלסעק ; רעטַאעט

 רעד ?עניימ רעטכָאט ,דניז ןופ זיירּפ רעד זיא סָאװ
 -קילנ עס ןעו טלָאמעד טקנוּפ ןזַא :ןיא דניז ןופ ןיירּפ

 -ראפ רעטלעדיימטנע ןייד ןופ ?עמיה רעד סיוא ךיז טכיל

 זיא רעפניפראפ ןוא רערהיפראפ ןייד ןוא טייחנעגנאג
 וצ ןעוועג זיא סע יװ ,ךילדנע טזיב ןיילַא וד ןוא ,טיוט

 א טימ לעדיימ טנענילעטניא ןא ןערָאװעג ,ןעטראוורע

 ,טלָאמעד טקנוּפ -- םערָא ן'רעטנוא "טָאיַאלעידָאטשט,

 ןייד זא ,ןעריסַאּפ ןוט ףרַאד ,עניימ רעטכָאט עגידווע'נח

 ןייד סָאװ םרָאפָאדַאי טימ לעשעלפ ַא ףיוא טלַאפ קילב

 ,ןעטריניאור ןייד רַאפ טכַארבעג טָאה ַאהּפַאּפ רעמירָא
 ,סיוא סע טסקנירט וד ןוא .רענניפ ןעטעדיילקענסייוו

 ןייד ןוא ,"דלַאװג, ןעיירש ןָא טביוה רעטהומ ןייד ןוא
 ,דרָאב עטּפעלקעגוצ יד (שיטערָאעט) ךיז טסייר ַאהּפַאּפ

 -םופ ,רעדנעיירשדזזזיב ,רעדנעשיוונעניוא רעד זא ןוא

 טהעזרעד םלוע-רעבייוו רעדנעציינשזַאנ ,רעדנעּפַאלק
 יד ןעקעטשניירַא טמענ ןוא ףיוא ךיז רע טלעטש ,סָאד

 -כיטדזָאנ עסַאנ יד ףיונוצ טראש ,טוח ןיא ןעלדָאנ-טוה

 רעד זא טראוופ ןוא רעדניק יד רעביא טלהעצ ,ךעֶל
 ,ןעלַאפ --- ןוא טכילפ ןייז ןוט לָאז גנַאחרָאפ

 רעד טלהעצרעד'מ ןוא ,םייהַא ןעמ טהעג ,רע טלַאפ
 ,דלַאװג ַא סָאד זיא ,קיטש ַא ןהעזענ טָאה'מ זַא ,עט'נכש
 טלעטש עס .,דליבסנעבעפ ַא .ןעבעל ןופ "עשטקיּפ , אס
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 ,טריניאור ,טרהיפראפ טרעו לעדייס א יױזַא יוז רָאמ

 -סָאנעוב ןייק קעװַא יז טּפעלש'מ יװ ןוא ,טּקילנפואראפ

 טלעיּפש רעלסעק ױזַא יו ןוא ,קירוצ טמוק יז ןוא סעריַא

 ןוא ,טרעסעּפ טפיילש סָאװ ,רענעילַאטיא ןעטלַא ןַא רַאפ
 טימ רערהיּפראט ס'רעטכָאט ןייז טעליוקרעד רע ױזַא יו

 טָאה ןייטשנרעב רעקימָאק רעד ױזַא יו ןוא ,רעסעמ ַא
 -טסקענ סעסימ ,ךייא גָאז ךיא -- טנַאה ןיי א זיולב

 -העצרעד ?עיפיוזַא טשינ רָאנ ךייא ןָאק ךיא ,שטיווָארָאד
 יװ טנייוועג בָאה ךיא .,ּפָא ךיז טוט ןעטרָאד סָאװ ,ןעל

 .ןהעז ןהעג סע טזומ ההיא ,דניק ןיילק ַא
 !טכַאמענ ןעסעיּפ-נלָאפרע ןערעוו ױזַא טָא ןוא
 -לֵא רעזנוא ןופ טסַאפרַאפ זיא "דניז ןופ זיירּפ רעד ,

 -לע נש רעד ןיא ץאנניא .קיציא ויסָאמ דניירפ ןעט

 -ליג ץוח א --- ןעכָאה רימ סָאוװ רעטכידנענהיב רע טס

 טביירש רע -- רעקיריל ַא זיא רענעי רעבָא ,ןע'דָאר

 .סיקיריל
 טמענ ,עעדיא עשיטַאמַארד ַא ןייא ן'רָאדיזיא טלַאפ

 -עיּפ ַא ףיוא-טהענ ןוא ןיירַא טנַאה ןיא ןעּפ יד ךיילג רע

 -- ןוא ןעקקַאמילק ןוא ערעטקַארַאכ ןוא ןעּפיט טימ עס

 -רעביפ ,לענש טיײברַא רע !ךָאנ סָאװ טסייוו חור רעד

 "יטש טעקסַאילּפ סָאװ ,רעקעב רעדנילב ַא יוװ ,ןוא טפאה

 טעקסַאילפ יוזא ןיירא ןעוויוא ןעסייה ןיא גייט רעק

 רימ טלָאז רהיא ,אמַארד רעקיטש טימ ץאנגיא רעזנוא

 סיוא ךיז טסיג יז זַא ,טניט יוו טקנוּפ ןוא .ןענידלושטנע

 "רעד --- בור'פ -- טרעוו ,ךיז טסילפעצ ןוא ריּפַאּפ ףיוא
 וצ ,טלַאטשעג ַא וצ ךילנהע זיא סָאװ סנױזַא סעּפע ןופ

 סנױזַא סעּפע אמַארד ס'קיציא ןופ טרעוו ױזַא ,גנונכייצ ַא
 לייו .קי ט ש - ר ע ט ַא ע ט : ַא וצ ךילנהע זיא סָאװ

 טביירש קיציא לייוו .ןייז טשינ שרעדנַא ךָאד ןָאק סע

 ףיונוצ טלעמַאז רע רָאנ ,ןעמַארד ןייק טשינ ךָאד
 סיוא ייז טסיג רע --- ןוא טלעוו ןעקע עלַא ןופ ןעקילנמוא !

 ןעסילפעצ ןעקילנמוא עניזָאד יד ןוא .,ענהיב רעד ףיוא

 -ַאז ןעמ ןאק ?יוװ ןעמ זא ,טָאװ קעלפ ַא ןעכַאמ ןוא ךיז
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 ,ןענָאז ןעמ ןעק ליוװ ןעמ זַא ןוא שנעמ א זיא'ס זא ,ןענ

 ןערועה יד ןהענוצ ןעמוּפ ןַאד ,רעטָאנועּפיּפ ַא זיא סע זַא

 ,סעילּפ םעד ףיוא רעגניפ ַא ףיורא ןענייל ,קיטירק רעד ןופ

 סָאד זַא ,ןערעלקרע ןוא ר הע 6 ךָאנ םהיא ןערהיּפעצ
 -לָאװ א ףיוא טייר סָאװ ,איבנ ַא ןופ טלַאטשעג ַא ןיא

 סָאװ ,דלָאנ קיטש היור ַא זיא רבחמ רעד זַא ןוא .ןעק

 ןיא גנַאנפיואנעגוז ַא ,ןעבָארגסױא טשרע סע ףרַאד'מ

 רע זַא ןוא ,טנַאילירב רענעפילשענ-טשינ א ,אירבמע

 .קינבעט ענעטלעז ַא טָאה

 ןוא .טשינ --- זיא "דניז ןופ זיירּפ , ןופ טלַאהניא רעד

 ענעמונעגנָא יד יו טלַא יוזא זיא ,ז י א סָאװ לעסיב טָאד
 ךעלדיימ ואוו טרָא ןֵא זיא לעזייה ַא זַא ,גנוניימ-רעטַאעט

 יוװ שֹלַאֹפ ױזַא ; םייהַא ןעקנעב ןוא ןענייוו ןוא ןעציז
 רעטנעגילעטניא ןַא זַא ,ץעזעג-רעטַאעט ענעמונעגנָא סָאד

 זומ רעקימָאק רעד זַא ןוא ,ןעלירב ןענָארט זומ שנעמ

 "עג רעדעי ייב רעסַאװ-אדָאז טברַאפענטיור ןעקנירט

 | ,טייהנעגעל

 ; ןיילַא דניז רעד ןעגעוו רעטרעוו רַאַּפ א ןַאד .עזואּפ

 זא ,ןעדערנייא טשינ ךיז זָאל ,רעהענרעטַאעט רעבעיל

 ראפ ריד יז טלעטש ןעמ יו גילייווננאל יוזא זיא דניז יד

 ןֵא טזיב וד זַא ,סייוו ךיא .ענהיב רעשידיא רעד ףיוא

 -ַאב וצ ןעטּפיױהַאב טשינ טסנעק וד ןוא שנעמ רעמירָא

 -עג וד ,דניז ןייד רַאפ זיירּפ ןענידנעטשנא ןא ןעלהָאצ

 רעבָא .ןעזיירּפ ע ט ר י צ ו ד ע ר וצ דניז ןייד טסינ

 ןיא יו ,טנַאסערעטניאמוא י ו ז ַא ןַא ,רימ ביולג

 יוז א ןוא דניז יד ,טשינ יז זיא ,רעטאעט ס'רעלסעק

 -עט רעבעיל ןיימ ,זיירּפ רהיא ןוא ,טשינ ךיוא זָאלטולב

 זיירּפ רעד ! ןעגיל ַא ךָאד זיא סע ,ךַא -- ? רעהענרעטַא
 טימ םוק .טרעקרַאפ רונ ,לָאברַאק טשינ זיא דניז ןופ

 -עגירעטַאעט רענידלושמוא ,רעוויאַאנ ,רעבעיל וד ,רימ

 יד טכַארטַאב ,קרַאּפ לַארטנעצ ןיא רימ טימ םוק ,רעה

 ןעמַאד יד העז .ןעניזָאמיל ערעייט ,ןעליבָאמָאטָא עכייר

 -ןייפ יד ,ענעדעירפוצ ירד ,עטנוזעג יד ,גינעווניא טרָאד
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 טשינ ."דניז ןופ זיירפ רעד , זיא סָאד -- ,עטעדיילקעג
 .ייז ןומ ?ייש א ייב רעֶּבָא ,ףילריטַאנ ,ע 5 ַא יב
 ויא ,ךנייױֿפ ןייט ,"רניז ןופ ןיירפ" רעגיזָאד רעד ןוא
 ,דנעטיירצראחה טשינ ,שיגַארט טשינ ,שיטשמטרר טשינ
 םע יו ,תמא יוזא ! תמא רעבָא ,דנעּפַאצנערערט טשינ

 ןליפא זיא יקספערַאטַאלַאז קיציא ויסָאמ זא ,תמא זיא

 ,עכַאלעמלאב-טסנוק רעטונג ןייק טשינ

 א ןופ ןערָאװעג ןעבירשעג זיא "דניז ןופ זיירּפ רעד, |
 -עטַאמ ןייז ט ר ע ט ס יי מ ַא ב טָאה סָאװ שנעמ
 -ַאטָאלַאז יד ןופ ןורסח רעטסערג רעד זיא סָאד .לֵַאיר
 ןע5יוו ייז ָאװ ,סָאד ןעביירש ייז--- ס'יקספער
 ,סָאד טשינ ךילנהעוועג ןעביירש טנַאלַאט טימ ןעשנעמ

 ןאד ןוא .ןענָאק ייז סָאװ ,סָאד רונ ,ןעליוו ייז סָאװ
 ! "ןינ; העז .ןעמַארד עטונ סורַא ןעמוק

 טשינ רענייק ,טָאנ ןעקנַאד ,ךיז טָאה רעלעיּפש יד ןופ

 ןעבָאה ייז זַא ,ןעפָאה רימָאֿל ןוא  ,טנעכייצעגסיוא
 -סוא ן ע ? ע ו ו וצ טשינ ךיז קַאמשעג ןעטוג גונעג
 -נַאטַאנ ,ןייטשנרעב ,רעלסעק  קיטש ַאזַא ןיא ןענכייצ
 -ַאנ םַאדַאמ ,ןַאמסייװ יסעב ,דייווש קרַאמ ,ןַאמייה ,ןאז
 עלַא --- יקסנעליו םַאדַאמ ,רעיינש םַאדַאמ ,יקסלָאד
 ןעדנוטש יד ןעשיווצ ןעמונרַאפ ןעוועג ךיבענ ןענעז
 -ַאשראפ טימס ,טכַאנ גאטיירפ ןעטצעל 11:80 ןוא 0
 ןעניהעפ-רהעז ןוא םעגזירּפַאק רעיא גָאטהעװצרַאה ןעפ
 ,רידַאנ השמ



 סטעמַאמ-חמחלמ

 ,סקע ררעה ;רָאטוא

 ,ס'יקספעשאמָאהט ; רעטַאעט

 "רענ טנעז רהיא .,ןעררעה עניימ ,עדעררָאפ ַא ןחָא

 רעזעורענ א ךיוא ןיב ןיילַא ךיא ןוא ,ןעשנעמ עזעוו

 זיא סָאד ןוא .ןהענרעטַאעט --- ןֹופ דייל ךיא ןוא ,שנעמ

 טשרע-טָא םוק ךיא .עניימ רעטומ ,ןעדייל ךילקערש ַא

 טָאה רבחמ רעד עכלעוו ייב ,"סעמַאמ-חמחלמ , יד ןופ
 ,עלערער-הצמ ַא טימ ןייבנעקור םעד טלעדערעג רימ

 ײלרעלַא טימ טלעציקעג טייצ רעבלעזרעד ןיא ךימ ןוא

 יד יװ טקרעמאב ןוא ןהעזעג בָאה ךיא ןוא ,ןעננולציק

 "יור ןעגנַאנעגסױרַא טייצ וצ טייצ ןופ ךיז זיא עסעיּפ

 עכילשנעמ ערעדנַא ןוט וצ רעדָא ,לעטערַאניצ ַא ןערעכ

 ,וָאלנעסעיּפ ןעבילבענ זיא ענהיב יד ןוא ןעטייקניטיונ

 רימ ןעבָאה עסעיּפ ַא טָאטשנא ןוא !ןענַאז ֹוצ ױזַא

 ,טקרעמאב ןוא טרעהעג ןוא ןהעזעג טייצ וצ טייצ ןופ

 -עדנַא'ס וצ סנייא ןעגָאז ענעדיא א טימ דיא ַא סעּפע יו

 וצ טבַאמ יז וא ,ר ה י א וצ טכַאמ רע יוװ ןוא ,ער

 ןוא ,עקשטילָאװַאּפ יוזא ךיז טפעומש'מ יו ןוא .ם ח י א

 ךָאנ זיא עסעיּפ יד ןוא ,ןעטעראניצ עסיוועג יד טרעכיור'מ

 ןעמ ןוא .דנעזעװּפָא קר ַאטש -- דנעזעװּפָא ץלַא

 ןעמ טביוה --- "רשפא , ,ןעמוק יז טעוו ןעוו טשינ טסייוװו

 ןוא ,ןעריצַאּפש ןעגנַאנענסױרַא יז זיא , --- ןעטכַארט ןָא

 וצ קעװַא יז זיא רשפא רעדָא ?ןעמוק טשינ טעװ יז
 "? ןעמהומ א רערהיא וצ טסַאנ

166 



 טהיצ ,ט ה ע ג ' ס ןוא סע טהענ ?ייוורעד ןוא

 ,ט פמ ע ? ש עס ןוא ךיז טּפעלש ,ט הי צ עס ןוא ךיז

 געװ רעד ןא ,ט ע 9 י ר ק ס עפ ןוא סע טעּפירקס

 !ךילדנעמוא יוזא ןוא טרַאה ױזַא ןוא טייוו ױזַא זיא
 רחעז ,ןעכַאז עלַא ץוח ַא ,ןענייז "סעמַאמ-חמחלמ ,

 יז ןענלעוו טימ ,ָאּפמעט םעד בעילוצ ,טנַאסערעטניא

 טקַא רעטשרע רעד ןַא ,טריסַאּפ ,לשמל ,ױזַא .ןעהענ

 טרהיר ןוא טרָא ןייא ףיוא העש עבלאה א רשפא טהעטש

 רעטשרע ןא טשינ ןעוועג טלָאװ רע ךיילנ ,טשינ ךיז

 -ליומ רעטרַאּפשעגנייא ןַא רונ ,ַאמַארדָאלעמ א ןופ טקַא

 רעד ןוא ,טקַא רעטשרע רעד ,ױזַא רע טחעטש .לעזע

 טלעציק ,ןעביירטרעטנוא םהיא טנורּפ סָאבעלַאב
 -טנע רימ טלָאז רהיא ,קע ןרעטניה שטייב רעד טימ םהיא

 -- לָאמַא טימ רונ .טשינ טפלעה עס רעבָא ,ןענידלוש

 רעטשרע רעד טינ -- ןעלזעדליומ ןופ עבט יד זיא סע יו

 -ָאלָאּפזַארעצ ןוא סיפ עטשרעטנוא יד ףיוא-ביוח ַא טקַא

 ַא ןיא זיא עסעיּפ יד זַא ,טייקלענש ַאזַא טימ ךיז טעש
 -עּפש ,טסבלעז ךיז ןופ ןערעוו וצ ןערָאפעגרעביא הנכפ

 "יוו ךיז יז טניהורַאב ,טקַא ןעטייווצ ןיא ,עלייוו ַא רעט
 -רַאפ טימ טייצ עצנאגנ יד טחעטש ןוא ,עסעיּפ יד ,רעד

 ןופ סיפ יד רהיא ךיז ןעניוב עס ןוא ,ןעגיוא עטלעמירד

 ערהיא ּפֶא ןיוש יז טפָאלש ױזַא ןוא ,טייקגירעפעלש

 ,רובכ ןיא ןוא רשוע ןיא ןערהָאי רַאּפ

 -יש ַא רהעז זיא "סעמאמ-חמחלמ , ןופ טלַאהניא רעד

 -עטניא ןערעטיש א רחעז ןעבָאה ףרַאד ןעמ ןוא ,רערעט

 ןא ןייז ףרַאד ןעמ ןוא .,ןעטכַארטוצסיױוא םהיא טקעל

 רעזעינילער ןופ קנופ ַא ןהֶא ,שנעמ רעכילשידיא-טכע
 עסעיּפ רעד ןופ יוג ןעטוג םעד ןעזָאל וצ ידכ ,טייקניצרַאה

 :ןעדיא ןעשידיא םעד ןופ ענַארפ רעד ףיוא ןערעפטנע
 ןעמ "! עיאנז אוועי טרָאשט , טימ "? טָאנ זיא אוו,
 םוש ןהֶא ידכ ,גרוטַאמארד רעכילשידיא א ןייז ףרַאד

 -ורעמא רעד טימ ןוא "ןויצ , טימ ןערהָאפוצסױרַא ץורית

 .המחלמ רעד ןופ רעדליבמליפ טימ ןוא .ןהָאפ רעשינַאק
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 ,ןעכָארטשענסיױא טרָאװ סָאד) -- א ןייז ףראד ןעמ
 ףיוא ןעלעטשוצסיורַא ידכ (!קר ַא ט ש ווצ זיא סע לייוו
 -ע5 ױזַא -- ?הוש א ןופ ענעצס-רוכזי יד ךעלטערב יד

 ראפ ןעסָאלשענּפָא גנַאל-תורוד ױזַא ,גילייה-שירַאדנעג

 -ןעמַארד רעלענָאיסעפָארּפ ַא ןייז ףרַאד ןעמ .טלעוו רעד
 תורות-ירפס ענעצס רעד ףיוא ןעּפעלשוצסױרַא רעדיינש
 ןיא ןעלַאפ סָאװ ןעיורפ ןוא םינקז עסַאלב ,םיתילט ןוא
 ,ןהיז ערעייז ןופ תומשנ יד ריכזמ זיא ןעמ ןעוו תושלח

 ַא שנעמטנעמענעט ןעמירַא ןַא ןופ ןעשטומוצסיורַא ידכ
 "יבראפ ַא ןייז ףראד ןעמ ןוא ;טעליב ַא ראפ ראלָאד

 -טנעמענעט רעטרעטסניפראפ ,רעטרעמָאירַאפ ,רעטרעט
 וצ עינעליווירפ רעד ראפ טלענ ןעלהָאצ וצ ידכ ,שנעמ

 יטַאמַארד םעד ןופ קנַאב רעטשרעביוא רעד ףיוא ןעציז
 ןעבָאה האנה ןוא "דלַאװנ, ןעיירש ןוא דָאב-ץיוװש ןעש
 םעד ןופ ןוא ,דַאשט םעד ןופ ןוא ץיה רעדנעקיטש רעד ןופ

 -ּפָאק םעד ןופ ןוא גנוכַאװשצרַאה רעד ןופ ןוא ,יירשעג
 ,לעדניווש

 טשינ זיא סע :רעחירפ ךָאנ ןענָאז טלָאװעג בָאה ךיא
 ןוא ןענייוו ליוו רעהענ-רעטַאעט רעשידיא רעד זַא ,תמא
 וצ טקוקעגוצ ךיז בָאה ךיא .טייצ רעבלעזרעד וצ ןעכַאל
 ןהעזעג בָאה ךיא ןוא "סעמַאמ-חמחלמ , יד ייב םלוע םעד

 -עג ןעשנעמ לייט ַא ןעבָאה ןענעצס עבלעזיד ייב יו
 זיא ,ט ניי י ו ו ע נ ןעבָאה ערעדנַא א ,טכַא?

 "רַאפ : ןַאלּפ רעלַאינעשז ןימ ַאזַא טָא ןעלַאפעגננייא רימ
 :ןעטפלעה ייווצ ןיא רעטַאעט'ס ןעלייטנייא טשינ סָאװ

 ןייא ןוא ,ןענייו ןעליוו סָאװ ,יד ראפ טפלעה ןייא

 רעד ייב ןָאק ןעמ ? ןעכַאל ןעליוו סָאװ ,יד רַאפ טפלעה

 רהיא  :רעהעג-רעטַאעט םוצ ענַארפ יד ןעלעטש עסַאק
 ןעמ ןָאק ,ןענייוו ביוא --- "? ןענייוו רעדָא ,ןעכַאל טליוו
 ןיימ ןופ ןערערט יד לייוו ,רחעמ טנעפ 80 טימ ןענעכער

 ! סרעייט א ר ח עז ,לעקיטרַא רעייט א ןענעז "קעילַאפ
 ?יקסװעשַאמָאהט ררעה ,ױזַא טשינ



 יד :טנעכייצענפיױוא ךיז ןעבָאה רעלעיּפש יד ןוֿפ

 ףיוא רעביו עט? עטייש אבד ת ס א עכילטע

 עכילרהע !טקַא ןעטירד ןיא ,?הוש רעד ןופ עירעלַאנ רעד
 רעד ןופ טרידעג תמא ןעוועג ייז ןענעז ,ןעיורפ עשידיא
 רַאפ טנייוועג ךילרהע ױזַא ןעבָאה ייז ןוא ,ענעצסדרוכזי
 -ענ גנַאֿפ ןיוש ןעבָאװה ריפ .זיירּפ ןעטמיטשַאב םעד

 עטוג רענינעוורהעמ ןענעז ןעשנעמ על ש זא ,טנָאְז
 | ן ער ָא י ס ק ַא ץוח א ,ןעואיטקַא



 קלָאפ ַא ןופ ןעווַאלקש יד

 ,וָאמיד פיסָא ; רָאטוא

 ,דנערג ס'רעלדַא ; רעטַאעט

 עסעיּפ א זיא "קל ָאפ ןופ ןעווַא? ק ש,
 סיוא טשינ טכַאמ סע -- ק יש ז ד מ י ש 1 ד א טימ

 ןייק טשינ זיא סע .ןעטיידאב טשינ לאז טרָאװ סָאד סָאװ
 -רַאמַא ַא .עיצולָאװער עשיטַאמַארד ַא רָאנ ,קיטשרעטַאעט

 -ענ .לליה ןאושז-ןַאס .ַאנעי ,ץילרעטסָא .ןַאדעס .ןָאדעג
 ןעשידיא םעד םינּפ ןיא שֵטַאּפ א זיא סע .ןרַאמ .גנרובסיט

 -ַאנערּפעטנא ,ןערָאטקעריד עשיננויבָארג ענייז ,רעטַאעט

 .ןעשירַאנ םעד ןוא רעקיזומ ,ןערָאסישזער ,ןערָאיטקַא ,ןער

 יםיעגושמ עשיטַאמַארד עניזָאדיד טרידיסבוס סאוו םלוע

 טהעטשרַאפ ,זיא "קלאפ ןופ ןעוַאלקש , ןעמָאנ רעד .רעזייה

 זַא ,טוג ץנאג טסייוו ווָאמיד .2? ש ס אזא זיולב ,ךיז

 ַא ליװ סָאװ רָאטקעריד-רעטַאעט רעשיננויבארג רעד
 ןעמעוו ייב ןוא ם ז י נו י צ רעדָא ,םזיניצ טימ י ע 7 ּפ

 רעד טיול ןעגיואוועג טרעוו קיטשרעטַאעט א ןופ טרעוו יד

 ןיא טלעדנערעגניירא ןערעוו סָאװ ,ךאלדנער ןופ סָאמ

 |? י פ א ןעלעטש וצ טיירג זיא רעכלעוו ןוא ,שַאט ןייז

 רענייא אזא -- דלעג ןעגנערב לָאז סע יבא ,רוטארעטיל

 ווַאלקש א רעכינ זיא רע .קלָאפ ןופ ווַאלקש ןייק טשינ זיא
 ןייז ןופ ,גנוהיצרע רעטכעלש ןייז ןופ ,ןיילא ךיז ןופ

 לעמערק םעד ןופ ףירגאב ןעגיד'הרצ ןייז ןופ ,?כש ןעזיול
 ןיא נרוטַאמַארד רעד וליפא .רעטַאעט ךיז טפור סָאװ
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 ןיז ןעשיאַארעה ם'ניא --- ,קלָאפ ןופ ווַאלקש ןייק טשינ

 |ו 5 וו א ? ק ש א רהעמ טשינ ןיא רע .טרָאװ ןופ

 ןופ ווַאלּפש רעד זיא רעמערפיגנורפיצ רעד יו ק 9 ַא 5

 יילטע ןופ וװָאלּפש רעד רעטסוש רעד רעדַא ,ןעדנוּק ענייז

 ןייק טשינ יא רעלטסניק רעד .סיפ ראָאּפ דנעזיוט עב

 םשינ ןעק טנַאלַאט טימ שנעמ א .םענייק ןופ וװַאלקש

 ,גנולעטשאב ףיוא טטנוק רעד ןא ןע כל אפ נייר א

 רעד ןופ ןע לַא פסיור א טשינ ןעק רע יו טקנוּפ

 יװא ?יוו רָאטקעריד רעד ייוו ,ראפרעד זיולב טסנוק

 םהעטש רעזייק-רעטאעט רעשידיא רעד זא ,זיא תמא רעד

 ,קלָאפ-םור-ננידנעטס ןייז ןופ רעכעה טשינ ןפוא םושב

 ךֹייל ג רע טחעטש ,לַאפ ןעטסעב ןיא .קעילָאפ רעדָא

 ףיוא רעטַאעט סיוועג א סאווראפ ךאזרוא יד .םהיא טימ

 רעד לייוו זיא ןעטפעשעג עטונ עניוזא טוט ירעיוב רעד

 םעד ראפ טָאמ עטוג א זיא ראטקעריד ןייז ןופ קַאמשענ

 ,םוירָאּפמע ןייז ןָא טליפ סָאװ םלוע םעד ןופ קַאמשעז

 ןופ םירוחב עגיּפעקכאלפ זא ןהעז רהיא סםעוװו דעביראד

 יד רעביא זיב קרַאק םעד ךיז ןעריזאר סאוו טרָאט םעד

 סאו ,ךאלדיימ עלַאטנעמיטנעס-ךילקנארק ןוא ,ןערעיוא

 -ָאה הנותח ןופ ןעמיורט ןוא עבעיל רעגיבייא ןֹופ ןעדער

 ןעהיצ ,טענרַאלק א ףיוא טלעיּפש סָאװ םענייא טימ ןעמ

 רערעדנאוו עגילייה יװ ,רעטַאעט ןעגיזָאדמעד וצ ךיז

 .םילשורי ןוא םיור ,אקעמ ןייק ךיז ןעהיצ

 ַא ףױא עידָארַאּפ א ןזיא ,"קלאפ ןופ ןעווַאלקש ,

 רעשירַאנ רעד רעביא עידעמַאק א ןיא סע .עירדָארַאּפ

 יד זיא סע .רעטאעט שידיא טפור'מ סָאװ ,עידעמָאק

 ןעטסעטָארּפ עלא זיא סע ,ןעמאלפ ןיא טלעוו-רעטַאעט

 ןיילק ַא ןוא ,ןעטקַא 4 ןיא טגינייאראפ ,רעטַאעט ןעגעק

 םענעי ןופ רעשזדענעמ רעד ידכ ,טכַאװשעגבָא לעסיב

 יו ךייא טזייו סע .ןעפיוק ןעלעוו סע לָאז רעטַאעט

 רָאר יד ,רעמערקנעמַארד ערעזנוא ןענייז סע גיצייג-רלעג

 "קעװא ןיעג ךיז ןעלעו ייז ! גירעדינ יו ! טּפרָאדנעז

 -ע ג ןופ ןעטיימשּפא ןעזָאל ךיז ןוא שיט ן'ִּפיוא ןעגייפ
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 .פע טקופ אןייז לָאז סע יבא ,רעזייה עטלַאּפ
 רעשזרענעפ רעטאעט א ךייא טעװ 9 ע ס ײו פ א ראפ
 ןייז -- טנַאמראּפ רע םאוו עטפגילייח סָאד ןעמעגקעווא
 -ראפ רע טעװ סם ע ס ק | ס א בעילוצ .לעכיבקנַאב
 ןיא רעדָא ,לָאטש -- א ןיא לע 8 ט ע ט ןייז ןעלדנאוו
 -נירּפש רע טעװ ס ע ס קו ס  ַא בעילוצ ,דָאבציווש 8
 ןיא ,ןערעדולּפ ס'טעלמַאה ןיא ןוטנא ךיז ,הוקמ ןיא ןעג
 ףיוא ןעלעטש ךיז ,סויניגיריוו ןעלעיּפש ,ךאוו רעד ןעטימ
 -ער ,לעזייא ןא יװ ןעכַאל ,ןהָאה א יו ןעהערק ,רעיוא ןא
 סָאר יבא -- "סעריא סענוב ןופ ןאמלעטנעשז, א יו ןעד
 ןמא ןענָאז לָאז על ע טס עק עגילייה

 רעלדַא .ּפ בָאקאי טָאה "קלאפ ןופ ןעװַאלקש , ןיא
 -עג א טימ ,רעלטסניק רע'תמא ןא זיא רע זא ןעזיוואב
 גינעוו רהעז .עטכע סָאד ןוא ענהעש סָאד ראפ שוח ןעטנוז
 גונעג גיטומ ןעוועג ןעטלָאװ קרָאי וינ ןיא רעלעיּפשיוש
 רעשזדענעמ רעד ןעוו וליפא ,עסעיּפ אזא ןערהיפוצפיוא
 ןעקערש ןעשנעמ עּפמעט .ףיוראד ןעגנאגעגנייא טלָאװ
 ונופיפשנא רעשיריטאס רעדעי ראפ ךילנהעוועג ךיז
 רעשידיא ַא .ןובשח רעייז ףיוא טכַאמעג טרעו סָאװ
 עטסדנעטפוד ןוא עטסגרע יד ןעגָארטרַאפ ןעק רָאיטקַא
 עריטַאס עטסלעדייא יד רעבָא ,גנירצלַא ןעגעוו ןעציוו
 -נָא עטסדנימ יד .ףיוא םהיא טגער רעלעיּפשיוש א ףיוא
 א ןיא ןיירא םהיא טגנערב טנַאלַאט ןייז ףיוא גנוליּפש
 -רעוולעדיז ןופ עיסּפעליּפע ןא ןיא ,סנעמערט-םוירילעד
 ןופ ןהעגסיורא טשינ ליװ רַאנ רעשיסַאלק רעד .רעט
 זיא רע זא ,ןעיירש ןוא ןעגירק ךיז טלעטש רע ןוא ,דָאב
 ,רַאנ ןייק טשינ

 ךיז טָאה סָאװ רעלעיּפש ןעשידיא א ,לשמל ,ןעק ךיא
 זא ,טנָאזעג םהיא בָאה ךיא סָאװ ,ראפרעד טגידיילַאב
 םעד טסואוועג טשינ טָאה רע -- ברעּפוס טלעיּפש רע
 .טרָאװ ם'נופ שטייט

 ,ץטַאז --- רעליּפשטימ ענייז ןוא רעלדַא .ּפ בָאקאי 'ה
 םָאדַאמ ,רעלדַא אילוי ,רעלדא !סיצנארפ ,דלָאננהעש
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 -ראפ עלא -- ץלָאהנענעט ,?לעזיימ ,ןהאק ,טכַאש ,לעּפָא

 ,ךעלרענייז ענעדלָאג ,סענָאבנָאב טימ ךעלעגעוו ןעניד

 ןעסילשוצפיוא טומ םעד טַאהעג ןעבָאה ייז סאוו ראּפרעד

 -ניא זא ,ןעזייוו ןוא ,עיסעפָארּפ רעד ןופ םוטקנַאפ םעד
 -םינע ,סבעווניּפש ,לעמיש יװ רהעמ ָאטשינ זיא גינעוו

 "נַאג יד ,ןיימ עטגיטפעשַאב ןוא ,ןעזיורפיול ,ץערק עשיט

 יד יוזא טצייר סָאװ ,"עירעטסימ ןעסילוק-רעטניח, עצ

 ןעלָאז ייז זא ,םרוג זיא ןוא טייל עגנוי עשיטנַאמָאר

 ןעטראוו ןוא ענהיב רעד ןופ רהיט רעד ןעבעל ןהעטש
 םעד ףיוא רעדָא ,אנָאדַאמירּפ רעד ףיוא קוק א ןעּפַאכ וצ
 לָאמַא טימ זיא עירעטפימ עגיזָאד יד --- רָאינעסַאמירּפ

 ןוא טעקַאנ טציא טהעטש יז ןוא ,ןערָאװעג טרעביוצטנע
 ןופ רעטערב יד ףױא -- זָאנ רעטיור א טימ ןוא יורג
 ,רעטַאעט דנערג

 45 יא =



 =? עטאט רעד זיא רעװ

 ,ׁשֵא םולש ;רָאטוא

 ,רעלדַא ,8 בָאקאו ; רעלימשטפיוה

 ,דנערג ס'רעלדַא ; רעטַאעט

 ט י מ ןענעז רעטאעט ןעשידיא ןיא ןעסעיּפ בור'ס

 יד וצ טשינ טהעג ;ןיא לארָאמ יד .7 א ר ַא מס א

 ! ןעסעיּפ עניזָאד

 זיא יז .,לארָאמ םוש ןייק טשינ טָאה עסעיּפ ס'שא
 ןיא גנאגםיואנוז א יװ ,לכשה-רסומ ןעדעי ןופ ןייר יוזא
 -מַא ,ןעגנוי א ןופ ףייפ רעד יוװ ,וינעווע רעקאברעקינ

 א ןופ ןעדניושראפ סָאד יו .ףיטָאמָאקָאל ןעזעיציב
 ,רעדעיל ס'םחנמ רעטניה דרעפנעקלָאוװ

 ם'נופ ןעמָאנ רע'תמא רעד) "? עטאט רעד זיא רעוו ,
 טלעיּפשעג זיא ןוא "עכאווש יד ןופ דנוב רעד , זיא קיטש

 ס'רראהנייר ןיא ןעמָאנ ןעניזָאדמעד רעטנוא ןערָאװעג
 טשינ טפיול סָאװ ,עסעיּפ א זיא (ןילרעב ןיא רעטאעט

 סָאד יו ,םיצורית ענעדישראפ טימ לייוו עלא סיורא
 ןוא ,לעּפעט עטנערבענוצ סָאד ,ןאפעלעט א ןופ ןעגנילק

 ןעמונראפ יוזא זיא סָאוװ ,עסעיּפ א זיא סע .רעטייוו יוזא
 וצ טייצ ןייק טשינ וליפא טָאה יז זא ,טסבלעז ךיז טימ

 .ייט ןעקנירט טימ ןענינגאב ךיז זומ יז ןוא ןעטע
 ןא יא '?ע טא ט ר עד זיא ר עוו

 .שא םולש זיא סע .טייקכילנעזרעפ ס'שא ןופ קורדסיוא

 ןופ טסעשז רעטסרַאבלעטיממוא ,רעטסקנילפ רעד זיא סע

 טשינ ,ןעגיואוועג טשינ --- טנאה רעשירעלטסניק ט'שא
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 יוזא ,ךילרהע יוזא ,טכע יוזא רעביראד ,טנעכערעגפיוא

 ,טעקאנ

 -עגּפָא שא םולש טָאה "? עטאט רעד זיא רעוו, ןיא

 -לָאג רעד ןופ ןעיטאפיטנא-ןוא-םיס ענייז עלא ןעדנוב

 ןהעג ןעזָאלעג ייז ןוא "ליטס, טסייה סָאװ ,טייק רענעד

 רענעגייא רעיײז ףױא -- ןעליו ייז יװ םייוו יוזא

 א ןופ ןעלמאטש עגיטכירפיוא סָאד זיא סע .,תוירחא

 -ראפ טייקכילוהע ןופ לאפנָא ןא ןיא טָאה סָאװ ,שנעמ

 .טלערעּפעג ןוא גיד'בוט-םוי ןוא ןהעש ןעדייר וצ ןעטעג

 ,טימרעד ןָא ךיז טביוה "? עטאט רעד זיא רעוו;

 ףיוא ןעמוקעגמייהא זיא הלגע-לעב רעד בייל שרעה סָאװ

 טדמערפראפ םהיא ןופ זיא עטצעל יד  .בייוו ןייז וצ חסּפ

 -לעװ ,ר ע ריז א ר ןעשיטָאטש םעד בעילוצ ןערָאװעג

 ןייז וצ רעקנירטנעפנַארב ןוא רעצנעליופ גונעג זיא רעכ

 רעד .ן י י ז רָאנ לָאז רע ןעוו --- רעלטסניק רעסיורג א

 טקנעבראפ שילארטאעט זיא ַא ט ס י ט ר א רעכילמענ

 עניימ ,עלא רימ יו -- טייקבילברעטשמוא רעד ךָאנ

 "נוא ,טנעמָאמ רעכאווש רעזנוא זיא רע .ןעגעלָאק עבעיכ

 רעדניק-ןוא-בייוו טזָאלראפ רע .לעניּפש רעשיראנ רעז

 -ָאמטא בעילוצ ,גנילהירפ בעילוצ ,עבעיל בעילוצ

 -נעמ עגידלעטעטשניילק יד ןופ םהיא טלעקע סע ,ערעפס

 יֿכרוד בָאה ךיא) עדרַאמ א ןעבייר זומ רע עכלעוו ,ןעש

 ןעביירש ןעמונעג בָאה'כ טניז לחיפענ עבלעז'ס טבעלעג

 א ןערעוו טעוװ רע זא ,טמיורט רע .(ןעיירעטאעט עניימ

 עבעיל א רע טלעיּפש ?ייוורעד ןוא ,טסיטרא רעסיורג

 ,אזָאר םַאדַאמ --- לעבייוו ןחעש ס'בייל-שרעה טימ

 יד זיא סָאד -- ?אזָאר-ןעריזאר ? ןעריזאריאזָאר

 .ןעטנַאלּפסױרא טשינ ךיז ןעק רע רעכלעוו ןופ עגארפ

 -| א פ רָאנ .אזָאר-בוס טשינ ןעביילב ןעייראזָאר ענייז

 רעבָא ,ןופרעד ךיז טסואורעד בייל שרעה .ט ר ע ק

 טימ רָאנ ךיז טעב רע .גינעוו רהעז טריטסעטָארּפ רע

 "רעביא ןעזָאל םהיא לָאז בייוו ךילצעזעג ןייז זא ,ןעמונ

 םעד ייב רע טעב ,טשינ טפלעה עס זא ןוא .,ןעגיטנענ
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 | עג א 1 - טו ג םהיא ראפ לָאז רענעי זא ,טסיטרא

 ,טציירעצ ןוא ט'רוכיש'ראפ ןיוש זיא בייל שרעה ןעוו ןוא
 סע ואוו ,רעלעק ם'ניא ןעטנוא ןיירא םהיא ןעמ טפראוו
 ןיא ,רעדניק-ןוא-בייו ס ' ט סי ט ר א םעד ןעניואוו

 רעלעק ןיא ןעטנוא ןעבייל-שרעה רימ ןהעז טקַא ןעטייווצ

 ןיא סע .על'הנחה יורפ ס'טסיטרא ן'טימ םענייא ןיא

 ךיז טצייר בייל-שרעה ,ןעפָאלש רעדניק יד .,טכאנייב

 ויא ןא מ ןיי ד א ,יורפ ס'טסיטרא םעד טימ
 "טנע וזןא בייוו ןייס ייב ןע גיוא
 ןעביוא זיא בייוו ןייד זא ,םהיא טרעפ
 זעג רוכיש א ךיז טרעה סע א מ ןיימ טימ
 יז ןעבאל סָאד :טגָאז בייל-שרעה .ןעביוא ןופ רעטכעל
 סע ריד ןופ ייז ןעכאל סָאד :טגָאז על'חנח .ריד ןופ

 ןיא רעכלעוו ,ביילישרעה .רעדניק יד ףיוא ךיז ןעקעוו

 יילרעלא ןעשאט יד ןיא טָאה ,שנעמ רעכילרעטַאפ א
 -ערָאעט רעד ןיא רע .גראווניילק יד ראפ גייצלעיּפש

 ,רעדניק ענעריובעג-טשינ-ךָאנ ךס א ןופ רעטָאפ רעשיט
 -אה רעדניק יד ןע מס עוו רעד !זיארע
 ,"ןאּפ-רעטיּפ, רעשילָאבמיס רעד -- ב ע י 7 ן ע ב
 ןעהעג ןוא ןעכאוורעד ייז .ךָאנ ןעפיופ רעדניק יד ןעמעוו
 וצ רעטנענ רעטומ יד ןעּפעלש ןוא ץנאט א םהיא םורא

 "הנח ןעמענ וצ בייל-שרעה טסילשאב ףוס םוצ .םהיא
 טביוה סע .,ןהעגקעווא ייז טימ ןוא רעדניק יד טימ ןעל
 -ןאינוי ענעכעלב עטמיראב סָאד טפייפ סע .ןענָאט ןָא
 עפורג רעטעילוטעגוצ ,רעגנע ןא ןיא לעקיראנאק

 ןוא ,בוטש-רעלעק רעד ןופ לעדניזעג עמירא סָאד טהעטש

  ףעד ,רעגיטכעמ רעד ,רעקראטש רעד --- בייל-שרעה
 סיוא ייז רעביא טיירּפש רענעריולראפ רעד ,רעכאווש

 - | א רעד טמוק סע .לענילפ-רעלדָא עגיטכַאמ ענייז
 -אלקעד רע .קיטש עשילארטאעט טכאמ ןא 8 סי ט

 רעבָא ,עבעילרעטָאפ ןעגעוו גָאלָאנָאמ ןעסיורג א טרימ

 -יוו ןוא ריט רעד וצ ךיז ןעזָאל ןוא טשינ םהיא ןרעה ייז

176 



 ךיו טשימ ַָאד רעבֶא .ןעסיווד םעד ןעזָאלניירא ןעל

 .טשינ טזָאל -- ןוא טלאפננאהרָאפ ררעה רעד ןיירא

 ןעל'הנח טימ ביילישרעה טניואוו ,טקא ןעטירד ןיא
 ףיז טָאה לעטעטש סָאד רעבָא .רעדניק ערהיא טימ ןוא

 טקיש'מ5 ןוא חרבע רעסיורג רעד ןופ טסואוורעד ןיוש

 .ןעל'חנח ןעניירטסיווא לָאז רע שמש-ןעטאלאש א םהיא
 - ַא נ ן י א םהיא וצ ט'הנעט ןוא בר רעד טמוק סע
 ס אוו רעדניק עניילק יד ןופ ןעמ

 ,םעד ףיוא טרעפטנע בייל-שרעה רעבָא ,ןע ב ר א ט ש

 ףֹוס םצ לע בייוו רש כ א זיא יז זא

 .טסיטרא םעד טימ ןוא רעטָאפ רהיא טימ אזָאר טמוק
 ךיז ליוװ ןֹוא טריטעקָאק ,טעראבאדעט אזָאר ענהעש יד

 טסילשאב בייל-שרעה רעוויטימירּפ רעד .ןעטעברעביא

 ןעבעל ןוא בייוו ךילצעזעג ןייז ן'טנ וצ ןענעווטסעדנופ

 ןעשידיא ן'טיול זא ,ךיז טסואוורעד רע זא .,ןעל'הנח טימ

 ,ןעניואו טשינ ןפוא םושב ןעל'הנח טימ רע רָאט ןיד

 (על'הנח) יז זא וא ש י א - ת ש א א זיא יז לייוו
 ,ןאמ ןענירעהירפ רהיא טימ ןעניואוו רחעמ טשינ רָאט
 ןייז טימ ןעניואוו נעמ (בייל-שרעה) ןיילא רע שטָאכ
 -סנאמ א זי א רע ?ייוו ראפרעד ,בייוו גירעהירפ

 לחומ ט ָאנ טעוו םהיא ןוא ליב

 ,סעכ רעד ףיֹוא םהיא ןיא טרעקאלפ טלָאמעד ,ן י י ן
 ןוא סיורא ערייב ייז ןעמול ןאד ןוא יז טקיטשרעד רע
 ,םוקילבוּפ ן'ראפ ךיז ןעניינראפ

 טלָאװ רע ןוא שנעמ רעטונג א עבטב זיא שא םולש

 ,טילארטאעט יוזא קיטש ןייז טנידנעעג טשינ רשפא

 .ע ד ג ע ןא ןהֶא ןענידנע ןענעק לָאז רע -- ןעוו
 ,ףוס א טימ ןענידנע ךיז זומ ךאז רעדעי יוװ יוזא רעבָא
 -סיוא ,רעטסננירג ,רעטסכילריטאנ רעד יוװ יוזא ןוא

 ,טױט רעד זיא ןעכאז עלא ןופ ףוס רעטספירּפעג

 --- אנרע
 טשינ שֵא םולש טוט "? עטַאט רעד זיא רעוו , ןיא

 - ַא מ יד ןעוט סע יוװ ,ןעדלעה ענייז וצ ןערעדינּפָארא
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 טשינ ךיז טזָאל רע .ןענרוטאמאדרד ענועד

 רע ןוא עינק רעד ףיוא ןעטלאטשעג ענייז ראפ ּפָארא

 ייז יו --- שינרעטיצ עזיולב ןיא ייז ראפ טשינ טחעטש

 ןע פאל קש עדנעש רע ה ענייז ןעוועג ןעטלָאװ

 ףיורא םהיא טצעז ,דלעה ןענידעכָאװ ןייז טמענ שא

 -לעוו ,לעטראג ןעגיבראפ א ןָא םהיא טוט ,דרעפ א ףיוא

 טימ םינּש'ס וצ םהיא טקעד ,טניוװ ןיא טרעטאלפ רעכ

 טימ טייר רע ןוא ,עקסַאמ רעשילָאבמיס-בלאה א סעּפע

 סנעטָאש יר טענאוו זיב ,סיוא-דלאוו ,ןייא-דלאוו םהיא

 רעוו רהעמ טשינ טסייוו ןעמ זא ,טכידעג יוזא ןעלאפ

 .שא זיא'ס רעוו ןוא דלעה רעד זיא'ס

 -אוו ,ענעסָאלשראפ א זיא "? עטאט רעד זיא דעוו,

 א | ה א ,בוטש עטרעכיורעגנָא לעסיבא עמיר
 וצ וצ ךיז רהיא טרעה ,ָאד רהיא טציז .ןע סיורד

 -טשינ אזא טימ טלהעצרעד טרעוו סָאװ ,עטכישעג רעד

 ןוא רעכילקילג א ךיז טלהיפ ןוא ,ןָאט ןעטלעטסניקעג

 ןעטוג זָאלג א ,עקלויל עגידעקעמש א .,רעטרעדנוזענּפָא
 טנהעלעגנַא-בלאה טציז רחיא ןוא טנאה עמיראוו א ,שנוּפ
 -- רעוא ן'טימ יוװ ץרַאה ן'טימ רהעמ---טרעה רהיא ןוא

 טשינ ךייא טוט סָאװ ,עטכישעג עניריורט א סעּפע

 -לעכיימש ,עבעיל סָאד טהעז רהיא ?ייוו ,העוו קראטש
 | ,רעלהעצרעד םעד ןופ םינּפ עניד

178 



 "אנשי

 .וָאמיד םיסָא ;רָאשוא

 ,סקָאבדנעב ;  רעמַאעמ

 ,ןַאברוא-יקסנידרַא - ; סעיצארָאקעד

 ןוא ?לערעטאעהט ןיילק א ןיא "סקאבדנעב יהד,
 טרָאד -- ענהיב רעד ןופ טנָארפ ןיא .םיטניא רהעז

 ןימ א -- רעכַאמקיזומ יד ךילנעוועג ןעציז סע ואוו

 -ייה יוזא .םיראוו יוזא .ןעמולב עטיורניילק טימ ךיּפעט

 -רעדנאנאפ ךיז טעוװ טָא :סיוא ריד ךיז טכאד עס .שימ
 ,2נַאהרָאפ רעקַאמשעג טשינ ,רעהָאלבטיור רעד ןעלייט

 יד ייב ןוטיגערפ א ןוא ענהיב רעד וצ ןהעגוצ וטסעוו

 טָאה סָאװ ןוא ? סעּפע ייז ןעכאמ סָאװ ; רעלעיּפשיוש
 -ֹוזַאב יד ןוא ?םייצ עננַאל ַאז8 ןעהעזעג טשינ ייז ןעמ

 : ערעדנא'ס סנייא ןענָאק סָאװ עבלעזא ךיוא ןענייז רעכ

 סָאװ ןיז ןעבלעז םעד ןיא רעטאעהט-ןעילימאפ א זיא סע

 וד ןוא ,קיעטש-ןעילימַאפ ַא זיא ,קיעטשפיב רעסיורג ַא

 ןיא ואוו, :יװ ןענארפ עכלעזא ריד רעטניח טסטראוורע

 ןוא "? ן'רעזייל טשינ ןעמ טהעז סעּפע ?עשעּפ טנייה

 ,לערעטאעהט עצנאגנ'ס גיוא ן'טימ ןיירא טסּפאז וד זא

 ןיילק אזא יוזא יו ,טשינ וטסייוו .ךעלקנעב 980 יד טימ

 רעיפ-יירד ןופ קיטש א ןעטלאהסיוא ןעק ?ערעטאעהט

 ןעטקא ייווצ יו רהעמ זא ריד ךיז טכוד סע .ןעטקא
 ייז לָאז ןעמ ןעוו וליפא ,וצרעהא ןיירא טשינ ןעלעוו

 ,ריהט יד ןעכַאמוצ ןוא עינק ַא טימ ןעשטעווקניירַא
 ,ןיירא טנאה ןיא םארגָארּפ'ס וטסמענ םעדכאנרעד
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 "כאפ --- .ןעדָאזיּפע ןהעצ ןיא קיטש א ,וינ, : וטפהעז

 טסָאה וד זא טפניימ וד ןוא : רעטכעלעג עטסערג'פ וטס

 -ערעטניאראפ וטסרעװ .?עטעלכציוו א טימ ןוט וצ ָאד

 "רא ןא םארנָארּפ ןעבלעז םעד ןיא טסנייל וד ןוא טרימ

 רע ןעכלעוו ןיא ,ןָאסמאדא ראפימָאק רעייּפ ןופ לעקיט

 רעד וצ טשינ טפיול ,רעייפ א ןופ לאפ ןיא ; טביירש

 4 שינעלייא יד ןיא סָאװ ,ןעכילעמאּפ טהעג רָאנ ריהט

 | | (.טפירשרעטנוא)

 וד ןוא ןעננאהרָאפ יד ךיז ןעראשעצ םעדכָאנרעד
 רעדָא ,וינ, ןעסייהעג טָאה ענייא -- 'וינ, טסהעז

 ןערעדנא ןייק טשינ ןופ ,שינעפעשאב בעיל א ."ארוינ,
 וויאאנ ןוא גנוי זיא יז ןוא ,עכילבייוו סָאד יו טכעלשעג

 ,ליבסנאמ א וצ טארייהראפ ןוא ,גיטשרוד-סענעיל ןוא
 א ןיא ךיז יז טבעילראפ .עידעגארט א זיא סָאד ןוא
 רהעמ ךָאנ ןיא רעכלעוו ,רעלעטשטפירש א -- ןעטייוו

 -סנאמ-ניבבייא סָאד ןוא ,רעטשרע רעד יו ?יבסנאמ
 ןוא .עיזעָאּפ וצ זיב טלעקיװטנע םהיא ייב זיא עשליב
 ,רניק ן'טימ ןאמ רהיא ןעזָאלראפ טָאה עכלעוו ,"וינא

 "יבראפ ףיוא ,קרעוו טביירש סָאװ רעטכיד םעד בעילוצ

 "רעב רענינעו-רהעמ טדער ןוא ,סעגנעטס-ריּפאפ ענ
 יוזא ךיז טָאה עכלעוו "וינ , עבלעזיד --- שיא ַאשדרַאנ

 ,רעלטסניק םוצ עבעיל רהיא ןיא טרַאּפשעגנייא ענזירּפַאק

 ,.דעימ רהעז ,רעדעימ ,דעימ ,דעימ זייווכעלסיב טרעוו

 ראפ ןענעז .רהעמ טשינ ןעמיראוו ןעזארפ סרעטכיד םעד
 לָאטשירק-ףושכ ַא זיא סע .,ןערָאװעג גיטכיזכרוד וצ רהיא
 ןעבָאה סע ןעכלעוו ףיוא ,טסימ'ס טהעז יז ןעכלעוו ךרוד
 ןוא ,ןעבעל רהיא ןופ ןעלעטרָאמיא יד טהילבעגפיוא
 גירנעפיול טשינ ןוא ?יטש ןעבעל ם'נופ טדניוושראפ "וינ,

 ץ'םיוא ץיטָאנ ןייז ןיא טָאר ראסימָאק רעייפ רעד יו ---
  ןופ רעמיצ ענידייל'ס וטסהעז םעדכַאנרעד ןוא .םארגָארּפ
 -- "וינ, ןעסייהעג טָאה סָאװ שינעפעשאב ןעבעיל םעד

 ןוא רהיא ףיוא .ננאב יוזא ,ננאב יוזא ריד טוט סע ןוא
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 ֹוד ןוא ,ןעטבעילעג םעד ףיוא וליפא ןוא ןאּפ רהיא ףיוא

 :עוארפ רעד ןופ טייקפעיט יד ןהעטשראפ ןֶא טסביוה
 -רעוו עגיזָאד יד ."רעייפ ןופ ?אפ א ןיא ןעפיופ טשינ,
 -עווטנע ןענָאז טנַאקעג רָאנ עקַאט טָאה ,וטסכַארט ,רעט
 .רענַאשימַאק-רעייּפ א רעדָא ,ףָאזָאליפ רעסיורג א רעד

 טציווש סע רעכלעוו ןופ ,אמארד ןייק טשינ זיא "וינ,

 טרָאד זא -- טנָאקאב ךָאד זיא סָאד -- ןוא גיוא סָאד
 ןיא סע .ּפָאק רעד ןעקורט טרעוו סָאנ טרעוו גיוא'ס ואוו
 יד ןוא .אמארד עראבלעיּפש ןייק טשינ טָאנ קנאד א

 טמוק ,טלעיּפשעג טרעו סָאװ םעד ןופ לייט עטסערג

 יד ךיז טמענ רָאטיוא רעד .ןעסעילוק יד רעטניה רָאֿפ

 י | ז א גנולדנאה יד ןעביֹוהוצנא היס עטסערג

 -.טסעב יד זיא סע ,ךיל נע ס יוו טייֹוו

 -ענ זיא-סע-ןעוו ןעבָאה רימ סָאװ עסעיּפ ענעכָארטשעג
 ! ןהעז

 עטסטנאסערעטניא יד זא טגָאזעג לָאמא ןעבָאה רימ
 יד ןענעז רעקיטש-רעטאעהט עשידיא ןיא ןעטנעמַאמ
 ,טגערפעג ןעבָאה רימ וא |ע ט קא -ןעשיווצ
 -ארד לָאז סָאװ רעצימע טשינ ךיז טניפעג סע סָאװ ראפ

 סע ןעבָאה רימ ?ן ע ט ק א ר ט נ א יד ןעריזיטאמ
 טָאה "וינ, ס'ווָאמיד רעבָא .ץיוו טלַא טנָאזעג ךילריטַאנ

 ןָאק ןעמ זא ןוא ,טשינ ץיוו ןייק רָאנ זיא'ס זא ןעזיוואב
 סע א ,} ע ט ק א ר ט נ א יד ןעריזיטאמארדראפ
 ןעטקא יד יו רעטנאסערעטניא ןוא רענייפ לעיפ ןייז לָאז
 .ןיילא

 ןופ טהעטשאב "וינ, -- 4 טנאזעג ןיוש ךיא בָאה

 -ֿפעפ ןהעצ ןופ ,ןעטקארטנא ןהעצ ןופ ,ןעדָאזיּפע ןהעצ

 .טליוו רהיא ביוא --- ןעציטָאנ עשיפָאזָאליפ-שיטסינָאט

 -ארפ ,ןעסעומש ,ןעטייקכילזיוה ,ןעטייקגיניילק ןענעז סע
 ,עכילשנעמ-לא סָאד ,םויאאשדראנרעב ,יטראפער ,ןעז
 ץלא --- עשינארט סָאד ,עכילרעכעל סָאד ,עלאטאפ סָאד :
 ערעייא ראפ דליב ךילנעוואב א ןיא ןעגיוצעגכרוד טרעוו

 ןופ טמעראוועגנָא ,ןעּפורג עטרישזנאראדטונ ןיא ,ןעניוא
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 יילרעלא ךרוד טנעטַאשראפ ןוא ,םעטָא ןעכילשנעמ א

 טשינ זיא עסעיּפ יד .ןעשינעפעיטיבלַאה ןוא ,ןעלקניוו

 ,טלעטשעגסיוא ,ט ר י ס י ש ז ע ר רָאנ --- ןעבירשעג

 ט ה ע ז רָאטױא רעד יו ט?היּפ רהיא .טרינעצּפ

 -ויצרעביא ױזַא ןענעז ןעזָאּפ יד ןוא רעכיז ױזַא גנידצלַא

 ,גנוגנערטשנָא ןהֶא ,הימ ןהֶא ןעמוק רעטרעוו יד זַא ,דנעג

 יד ןעבעל ןופ סיוא ווָאמיד טדיינש רעסעמ ףראש ַא טימ

 ן'כרוד טדער דניק א יו דליב ַא--ןעטייקגיניילק עטסנעלק

 ,טיוט ס'יורפ ןייז ןופ גָאט ןיא ,שנעמ א יװ ,ןָאפעלעט

 ךיז טנייועצ ןוא ףייז ?עקיטש א ןופ טרהירעג טרעוו

 טיוט זיא יז זא ןיילא טקאפ םעד רעביא תעשב ,רעבירעד

 ןאמ רעד יוזא יװ ענעצס א ,ןערערט ןייק טשינ רע טָאה

 ןעמולב יד טימ ךיז ןעטייבראפ רעטבעילעג רעד ןוא

 יז ןוא ,רבק רהיא ףיוא ןערעוו טגעלעג ןעפראד סָאװ

 ןעמולב יד טגנערב סָאװ גנוי םעד טימ ךיז טגניד'מ

 טהיצ ןעטייקניניילק עלא יד טָא .לעבור ייווצ ןעגעוו

 עניילק יװ ,רינש א ףױא ףיורא גיטכיזרָאּפ ווָאמיד

 םעד ןופ לעיּפש א ןופרעד טרעוו'ס ןוא ,לערעּפ עניבראפ

 יוזא זיא סעכלעוו --- "ןעבעל ןעשיסור, ןעכילגעט-גָאט

 ןופ ךארּפשסיוא עשינאקירעמא יד ?עיפיוו ,שיסור לעיפ

 לעיפיוזא ףיוא .שיזיוצנַארפ זיא "ויסָאמ , טרָאװ םעד

 רעד זיא רעינאּפמאש ז'מאמ לעיפיוו --- ךילנעט-גָאט

 .רעדיינש ןעשידיא א ןופ קנורט רעכילגעט

 -כילנעטנָאט עשיטאמארד ןייק טשינ זיא "וינ, ,ןיינ

 -ארט-ןָאלאס א .סקול-עד עידענארט א זיא "וינ , .טייק

 גראנב-טעמאס א ףיוא טפָאלש סָאװ יורפ א ןופ עידענ

 עגיסילפ ןופ ךייט א ןיא ךיז טדָאב ,סנעשיק עטיור ןופ

 טָאה "וינ, .תומולח עדאזעהרעש ט'םולח ןוא ןעטנעמיד

 רהעמ רעבָא ,ןעטבעילענ רהיא ךיוא ןוא ןאמ רהיא בעיל

 יז רעכלעוו ןהֶא .ע ב ע י 9 יד בעיל יז טָאה ץלא ןופ

 .ןעבעל טשינ ןָאק
 לע'םותי א ךיוא ןעכאז עטונ יד ץוח א טָאה "וינ

 -- ,ייֵאב ס'וינ, רעד .ןעגיוא יד טימ שידק טגָאז סָאװ

182 



 ןעפיולוצניירא טמוק רעכלעוו ,"וינ , ןופ ןהוז רעד רעדָא
 רע ןוא טסיש ןעט ןעו ,טנעמַאמ ןעטכער עמאס ןיא

 -יש רעד טימ ענעצס עצנאג יד .אהפהאפ : טיירש
 טכאמעג ןיא -- ןעטבעילעג ןוא ןאמ ןעשיווצ --- יירעט

 גנאגפיואנעגוז א טימ טבראפאב ,פבעווניּפש ןעדייז ןופ
 ,ןעלהָאצסיױא ףיוא

 רהעז ו צ ר ע ט ע 9 ׁש דניק סָאד טרעוו ראפרעד
 ,רעדניק יד ןָאק רע טוג יװ) .בעיל ןוא טנאסערעטניא
 ןוא ((ד יי ה ר ע יו ר בנעיל ייז טָאה רע ,ווָאמיד

 ןעו טלָאמאד יװ -- ןעטנעמָאמ ס'דניק םעד ןופ עכנאמ

 ןיירא טמוק רע תעב ןוא ,ןעמַאלש םהיא טנעל טסנעיד יד

 ןיא עטסניבראפ יד רשפא ןענעז --- רעמיצנעטיוט ןיא

 .עסעיּפ רעצנאג רעד

 יו טרעהעג ךיא בָאה רעטאעהט ןופ נידנעהעגסיורא
 ךונ ע ס'טיא , : רעטייווצ א וצ טנָאזעג טָאה עמאד ןייא
 "ראפ בָאה ךיא ןוא '!וי  ה | ט ןיא טיא טָאב יעלּפ
 עכלעוו ,רעקיטירק עשינאקירעמא יד סָאװ ראפ ןענאטש

 יד-טִא ןעבָאה ,נראווטלא ןעדעי ראפ ךיז ןערעטסייגאב

 .שיריביס יוזא ,טלַאק יוזא ןעמונעגפיוא עסעיּפ
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 יירניז עגיּבייא,

 ,סלעפיּפ ; רעטַאעט -

 ,לעגוס םאיליוו ; רָאטוא

 זא ,טסואוועג טשינרָאג בָאה ךיא .עניימ רעטהומ
 רימ וטסָאה םוראוו ,רעטהאפ .רעטהומ ןיימ טזיב וד

 ,ֶא ?עינעמאמ רעבעיל ןיימ ןעגעוו טגָאזעג טשינרָאג

 ןיא ףניפ) !!! ! ! טרעה ןוא ןיירא טמוק ,ןעשנעמ עטוג
 .(?הָאצ

 ןיא גנאהרָאפ-סולש א ןופ לייט א זיא עגיזָאד סָאד

 זיא 'דניז עגיבייא יד ."דניז עגיבייא, קיטש םעד

 -קא ן'טימ -- ט ס א פ ר א פ רָאנ ,ןעבירשעג טשינ

 -םאיליוו רעסאפראפ רעד ."סאפ , ןענידייל ן'פיוא טנעצ

 -.ראפ א ןעסאפראפ ןוטעג ָאד טָאה ?לעגעיס-רעיּפסקעש
 ןייז ,רעסעב ץלא רעגרע סָאװ : םוטקיד ןייז .גנוסאפ

 ןָאק קיטש רעטאעט רעדעי :; (רימ ןופ ןעמונעג) ָאטָאמ
 בוא -- רעטאעט ןעשידיא ןיא גלָאפרע ןא ןעבָאה

 סע טרינעצס'מ ןא ט כ ע 9 ש רָאנ סע טלעיּפש'מ
 ך יל ייש ב א

 -ַּפִא לעסיבא רעסאפראפ רעד ךיז טָאה ןעטצעל ןיא
 סָאד ןוא .טכעלש טשינ ןזיא גנורינעצס יד .טראנעג

 יד ןעלעיּפש ,רָאפ רימ ךיא לעטש ,יוזא טָא ? ןעלעיּפש
 פעפאב א ןענירק ייז תעב ,םיכאלמ עגיצראהמראב

 ןערעמאקילעמיח ענעטלאהאב יד ןופ ןעּפעלשוצסיורא
 ייז .ןעגעוו רעדניק עגנוי יד ראפ --- עירעטפיד טימ קעז

 עשילמיה ןעסינראפ ייז ,קעז יד ןעּפעלש ןוא ןעצכערק
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 א זא ,ננוטכא ןעגעוטסעדנופ ןעבינ ייז ןוא ,ןערערט
 יד .ןערעוזןעריטראפ טשינ לָאז עירעטפיד לעקערב
 "לענילפסייוו יד ,טסקעט רעד ןיא סָאד --- עירעטּפיד

 סלעּפיּפ ןוֿפ רעלעיּפשיוש יד ןענעז סָאד --- םיכאלפ עניד
 עמירא יד ןעפלעה ךעבענ ךיז ןענעק סָאװ ,רעטאעט
 ןיא ייז ייב טשינ ?רעצנעט-ידוד-הכל ןוא רעגניז"חריש
 ! טשינ רימ טסלעפעג ור ,טײהטַָאג : ןענָאז וצ טכאמ יד

 !הכ-ףושיכ ןייד ןיא טשינ ביולג ךיא ,לעטסעקעטאק
 "עג סָאד ןיא סע .עבעיל עניימ ,גנוסאפראפ א ןיא סע

 לעווייט םעד ןופ ןוא רוטאנ-ןעסילוקרעטניה רעד ןופ ץעז
 ןא טמענ ןעמ :עלומרָאפ יד ןעמ ןָאק .סוטנעס-טניעס

 -- טריסקאלטקעמאדאמ ןעמ ןוא ,סקע-םאדאמ לעמעלסע

 טימ ,עידעמָאק טימ ,אמארד םימ --- גנוגידלושטנע טימ

 -ירעצ .בייוו א ןהִֶא רָאטקָאד א :ןפוא רעד .,םזינארט

 א .עלעמעל א ייב יװ ,"עע , ייווצ טימ ,ןעלעעז ענעס

 רעטחאפ ןעהכילקילגנוא םייב ךיז טלאה סָאװ ,רעטכָאט
 טסייו רעטהומ יד .טשינ טסייוו רע ןוא בוטש ןיא

 טארייה רעדירב רעד ןעוו ,ףוס םוצ זיב .טשינ ךיוא
 טביוה סע ! העז ,ךא ! םיצילּפ ןוא רעטסעווש רעד טימ
 ןעביוה סע .טדערעג שירעדיינש --- ןעסערּפסיוא ןא ךיז

 --- ןעלעעז ענעסירעצ יד ןופ לעבהא יד ןעהענניירא ןָא ךיז

 -וב , רעד ךיז טרעטיול סע ."ע-עמ, ןיא יוװ ,ע-לעּפָאט
 ןעבעל ן'טימ זיא ןעמ ןעכלעוו בעילוצ ,רעכעב רערעט
 (!גנגאזעג סָאד ךרָאה !דעיל סָאד רעה) "רעכעז טשינ
 יד םענראפ) "יקאּפ-יקאח ,, יקאט טיירלַא טרעוו עס ןוא

 ןוא סאיבָאט םאדאמ : לעגייפ-גניז ייווצ יד ןופ ןערערט

 ,בוט יכב ךיז טנידנע גנידצלא ןוא (! דלָאגנהעש ררעה
 רעטומ יד סָאװ ץוח א ,ארטלוא טולּפ ןָאנ .דוג ירעוו
 ,ןעברָאטשענקעװא .טעקעװא עקשטעּפאק א טבראטש
 "ארנ ייז ,רעבייוו טימ רהופ עלופ א ןעברָאטשענקעװא

 ,רעבייל ערעייז וצ ךָארב א -- ןערענארג ייז ,ןערעג
 ,(! דעיל-ססלָאפ ם'נופ דייר עבָארג יד טגידלושטנע)

 יו ןוא ? רחאוו טשינ ,וויסאמ .םזינארט זיא סָאד
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 ערהיא ןופ טרירעג ,רעקיטירק ,שנעממוא ,רימ ןערעוו

 יז טָאה ,רלעה רעד ,רע ?ייוו ,טהעדייל יז .ןחעדייל

 "כייר ,דלָאנ זא ,טנּפענ טָאה רע .ןענאטשראפ טשינ

 טָאה יז ! העהוו -- יז רעבָא .סעלא זיא גנורעיצ ,םוט

 ךָאנ ,טייקכילטרעצ ךָאנ ,עבעיל רענייר ךָאנ טעטכאמשעג

 רעד ןופ ןעסינעג טלָאװעג טָאה יז ןוא !קילנ העלעפיבא

 וו .א .א .הע-בעיל



 ןעטזיצילגנא

 א

 טניואוועגוצ ,טגואעגנווא = רו טז י-- == וםעוורטעגנווא

 לאטראווק רעשידוא רעד ,טווז-חוזפ = --- דוופ-שסוא
 רעצורּפשרלחע .,,לעכעלגדלהע ---- = היי חיי זייי טיי לעדנעק"ליוא
 עוצאטוצול --- יה היזה זיי תשז שיח דח הלחז ךײװ -ײ- ןעשקָא
 טרוטאלקער ,טאלקער --- -- טזווטרעוודא ,טנעמזווטרעווזא
 ןעלעטשַאמ = = היה .היקד טיי זייי .טיייה שטח חיה יקח  יחחה ןערעדרָא
 ןעטסאקדוווא = === יחד ןייהש החי יהא טתשח היקשה הר טקאב-וווא
 ףווא טומ ךיז טעוו ךיא --- -- (וו טעב ליוװ וא) עשטעבלַא
 טכַאמעגטכערוצ ,טנעדרַאעגנויא --- - -- -- טסקופעגפווא
 ליײט-טָאטש רעטשרעביוא --- ---= --- דו == -- --- ןואטּפָא
 ןעלקוטרא --- == שה היה השיי היה == הוד --- סלעקוטרא
 דיחי -- -- (םואיד'ןידניא ןופ טזיירגראפ) םושזדוווודנוא
 גונעג זיא'פ -- -- -- ("ףָאנע ווא טוא) ) ףָאנ עציא
 ןרעדנא םוצ טרָא ןווא ןופ ןעהיצוצסוורא --- ןעפומוצמורא
 טנעגוַא --- --= היה היה היחח ישי ששח ךדחז  סײח --- טנעשודווא
 ןעגָאז ריד לע ך יא ---- = זייי דדד .דישז ןקיייח חד וו לעט לויט
 טרו לבעטעג9 ווא = יי הייד .טיייד זייי יז חדש משונרָאפעגסווא
 יד יוו רהעמ טיוברַא'מ זא) טווצרעבווא --- --- םווטרעווָא

 (ןעדנומש עכולנחעוועג

 : ב

 ןעודונ ,ן'קסע---=/ ח--ז הייד היה היה יח דיק לה זי ןערעדַאב
 לעטסעק א = = == יי יידיש .ידייי החי .ייישיח =קששמ ןחיקי לעסקאב
 ןעצעזנָא ,ןעצאלפ = = היה ההחח טיי יחמ הלחח יח ןעטסָאב
 ךעלכעליּפָאנק טכאמ סָאוװ רענווא --- --- רעקומלָאהנָאטַאב
 ןעטנעגא-ןעיצקא ,ןעטנעגאזסוורג --- --- --- --- סרעקָארב
 עיסימָאק-סטיוהדנוזעג --- --- (הטלעה ווא דראָאב) לעפידרָאב
 ףאלעג א ,ןעמונראפ ,טגוטפעשאב--- --- --- רווב
 רעריזאו ,רעכאמקוראפ --- = דיי יח היד" שש הי רעבראב
 ךעלגנוא --- היה חיה החחח יח היתש/ ךחחח קיחח םעקושטוָאב
 ןיא עמריפ-ךלימ עטנעקאב א ,ןעדרָאב --- (ךלומ) טנעדרָאב

 קרָאי וינ
 לעשעלפ = = החי היחח הדת הדת היתה חיה החח --= ד-= לעמָאב
 לוווו  ,תמחמ יי דיי .היייח.החה ןיתשז היישז .טיהחז החח קח זָאקיב
 דנוק לעצוּפ א ,על'הפוע --- == היה שיח == החח יי ובויב
 -רעד רעביור ןעכלעוו טומ ןעזיוא קימטש א --- קעשודקעלב

 ןעשנעמ א ןעגָאלש
 ךעלטסעקיס ויטש ---  יה הייד .שיייו -.ךייז = חי== סעטקאב-טָאלַאב
 א ןופ םעלבמע ןא טומ גנורהוצאביץַאל -- -- סעשזדעב

 יוואראפ רעדָא ווטראפ

 יז גַאמ=ױעכַאש - ,ןעג'ל 7 היייה טיי .היחה היה חיה שדה הָאלב
 האוצמ ---- === היח- היה ישי היהפ איחה* הישז י-ה ==+ -- ןווגראב



 טפעשעג = זופ דסחח ךחחה טדחס/ טשחי הטחח חס חס --= ֿפענוֹוב
 שישוול ףיוא ךיז טראוש --- ת-י/ הודד = === ךוז טםווווחעפ
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 טאן יי א יי סא ראג ראו ןאאא טעג א עמו ואפידוג
 (שידוא-ןעטאג רעשרָאו ווצ ןוא) ןעבָאה פעיל --- --- ןעכיילג
 דנעווַאנטוג (גנינוויא דונ)) -- -- -- -- קעיגווידוג
 טלעג'ס רומ בוג --- --- --- (ונָאמ וד ומ וויג) ונָאמידימיג
 ןעמעלַא טכַאנ עטוג א -- -- (ללֶא טוָאנ דוג) לָאטוַאנדוג

 קונבלעוועגהזווּפש --- --- היה היה ךדה  היחח יחד ןאמורעטָארג

 ד

 ענק 0 0 ראג א עא אט האפ ר טא טא א באשזד
 רעטאפפו זאהזו וה = הי יידיי חיי טיי לי טיי .טשי ראטונעשזד
 גוטכור זוא סָאד --- --- --- (בייר ןוא טעהד) טוָארטטאד
 -עגּפָא טשונ) הרוֲתס וד טרעפילעג -- סדוג וד טרעווילעד

 (טרַאנ
 טשונ ךימ טעידונ --- --= הדיה היד חשד ומ רעדַאב טנָאד
 רעקיוטּפא --- --- --- ד-- -- (ןעמיסגָאוד) ןאמסעגָארד
 ,קנאב א ןיא טגעל'מ סָאװ ,טלעג עמוס וד --- טוזאּפעד(א)

 ףיורעדפווא'נא
 םעּפע  רוומ .וט = הי הייד .ןייייז טיי .דישח דרש גנוהטמָאס ימ וד
 ןעשיילפ עטרעכיורעג ,גראוו-טשרואוו --- --- ןעסעטאקילעד
 טשינ סע טביולג --- (טיא ווילעב וו ט'נָאד) טיווילעב עשטגָאד

 ֹה

 עדַאלָאקָאש עסווה ---- = חדושי י= זי דאלַאקָאשט-טַאה
 טפעשעג-זוופשרָארגנַא --- --- היה היה יח ורעסָארג-ליוסלָאה
 טרַאד זוא רעוו --- --- ה-- ה-= יד- ה-- (רעד זיא וה) עדווה
 וצ ךֹוד 758 --- --- ידי ייחה חדחח ששה יח ןישיז/ טדחח ּסָאירָאה
 ללש א ,ןס א --- --= הי היי ןהשה ששה ששח שה ךשח טאל-לָאה
 תשוריב רעביא טהעג סָאוװ עבט א ,טפאשברא --- -- !טידערעה

 וו

 ןענ - 8 נה = היי היה .יישיה הזה .יישיז .ששש= = --- ללעוו
 רעגלעק --- == היה  החחי היחח טייז חחח ששח חשד יח רעטיעוו
 ען יי ר שא טא עא ר אאא אנא א אטא ןעשטַאוו
 טו "מב רע = = = יי ייד ןידדז הקשיי טיישט חדשה טישה ךדחח ךוויס-טסעוו

 רהוא טָאה סָאװ --- (שיוו וי דוד טאהוו) שיווישזדידאהוו
 טלָאוװעג סעפע

 טי יי א א ראו ראג אטא ראו יא ראו הע ןעטואוו
 (שילגנע ןעראגלואוו ןיא) גנוקיק זוי ָאנ ס'טיא לעהוטהוו

 .לעפויומ םוצ ךיז ןעקירב'ס ןעפלעה טעוו סָאוו ---
 רהיא ווו --- (טוא ללָאק יעמ וי טָאהוװ) טילָאקיימושטאהוו

 טרָאד סע טפור '
 ןעטראוורע רהוא טנעק סָאוװו -- -- טקעּפסקע ווי ןעק טאהוו

 ט

 ךווא .קנאד א ---- י.י .ךיייה .דייה .ךיייז ישי .שח- -- וו קנעהט
 לעּפע-עקרעגוא סעקנַאשזולטאפ ,ןעטַאמָאט --- --- סָאטוומָאט



 ןעמירָא ןיא וווחןיואוו גוקָאטשלעוֿפ --- וווהרשנעמעגעמ
 טָאטש ןוּפ לוומ

 ןעטלער = ,סענוש = = היי היחיד .דדיה =. הדישז .ןיישה טתשז = החחח שח טקע רט
 ןוא'טסופ --- (שודיא-ןעּטפַאג רעקרָאו ןוג ןיא) פעקינעבמָארט

 סעמינסאט
 ןעטלאטשנאהחקדצ = = חיי היי יש ידידי זייי חלה סיטורַאשט
 עי יי יי א א ר --- ןעקושט
 קעטש-ףיב רערעוומ אזא --- -- -- -- קועטס-ןואלרעדנעמ
 עפַאש רעבל'ז --- --- הוה הוה הדה חד דוד טעזאלקהיניושט

 } עלשרָאפ | ,ןעצנוק ---- היי ידיד יח יד הדיז שיח ךחה יח סקירט
 קָאמש רעטסכעה --- הי טיחח  הדשד חדשה הדח שחח ךשח רָאלפ-ּפַאט
 עשב ולגַאב = יהי ייד .ךייה היי חיה חד הדה החח סוטסָארט
 טלעג ן'פויוא טכיזופיוא יד ןעבָאה סָאװ וד --- סרערושוערמ

 ןוואראפ א ןופ
 תורצ ,,חרצ לעק וטש ַא = = דיי היה היחיד דיח דיי לעבָארט

 ְל

 גארטראפ ,עוצקעל --- -- הי יי יהא חייח שיחה חח- רושטקעל
 טי עע יי א יא א עא א אטא א טאג טא רערושטקעל
 וועשעוו --- --- הי טהחז יחד טהחח הדחה הדחה  טששז  החחח ורדנואל
 שיילפ-לעמעל ןופ ןעטעלטַָאק --- --- הי יה די טפאשט-םעל
 -קעטָאולבוב ַא ראפ לעבעמ רוטונראג א --- טעס-ורערביול

 רעמיצ
 וצ לוטש עשירטקעלע --- (רעשט קורטקעלע) רעשט-ורטקעל

 רעכערבראפ ןעטיוט
 רעטמווברא'נא ןעכלעוו ןיא לעטסעק א --- לעטסעק-שטנַאל

 גאמומ טגָארט
 ראפ סקעבעג אזא --- (רעגנופ-ןעמאד) רעגנופיסעודוול

 רעדניק

 ֹמ

 (קנארטעג אזא) ךלומ עטצלַאמעג --- --- -- ךלומ דעטלָאמ
 יןעלעטעו וש = ---- = ידידי הייד ידי .היייה יקח .ףיישז = שיח ז-= סעשטעמ
 ראבקנאז רהעז --- -- (רשזדוילבָא שטָאמ) טשזדיַאלבַאשטַאמ

 טמוזעג ןומאק ---- ה---= חד החחח טדשה שזה ךחח סעוּפײלעטנעו
 קוטש עשופלַאמ --- --= ךדה היה הי שח- --- סענווב וקנָאמ

 /עשלאווראפ --- --- דידז שדה טיי טיש שדה תדה שײ= רעשזדעגע
 טמענראפ --- (סענזוב ןוא רוו דנוַאמ) סענזיבמָארעשזדנַאמ

 ןעטפעשעג ענעגווא ערעווא טומ ךיז
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 ןוזנואבש ןוזנוא --- --- זה רח- --- סנעטנאנבש סנעפנָאנ
 ,םשינ סע גָאז ,טשונ גרָאז --- (רנוומ רעוװענ) ןיומ רעווענ

 םווא טשינ טכַאמ/'ס
 ררעה ןוומ ,ןוונ --- --- ריז ךדה חחה חושש חד ךײה --=- רעס ָאנ

 ֹס י

 טעוצקוא == יי החי יי .טקייז זייי .שישז חיה --- (סרהעש) קאטס
 (בלעוועג) לעבלעווועג = י-ה ידיד יחד די (רָאטס) עקרָאטס



 קוננלעווװעג ---- = היה היה שה תיחד ןחד ךײה --- רעּפיקרָאטס
 -ַאטראפעד-גנוגוגוור-ןעסאג --- טנעמטראפעד-גנונולק-טורשס

 טנעמ .
 גלָאטרע = היה היה היה תח התחי טהחח טתשה ששה סח סעסקוס
 }וע 1 = = יי ייד יש .היייה ידיד .ידשה =.קישה ישו שיח סלעממעט
 קנארטעג-רעטאוו ןומ אזא --- = ידי יחד שיח קו נָאט-ורעלעס
 לאנג גאז = 7 ייד קיד ייזיז היד .הייייה דיק טיי יחד .ןיייח ייד יעס
 קעטשיפו ב = -- == הייד ייד היי ידיד זייי ;זייייה יי :.שיייה ידי קווטס
 לעמור א --- ---- היה חדיח היחח חיה תחחז די טיש = --- טעס
 ...ןופ ןעטערטּפָא טשינ ,,,ייב ןעטלַאה ךיז -- -- -- קוטס
 טסיצולַאּפ טאווורּפ --- -- -- -- = ןאמסולָאפמ לעשעּפס
 עוצקאפטוטַאס --- --- הי החי היה חיחה = טיחח ןָאשקעטסוטאט
 (ןעגעלסיוא) סווא טגעל -- -- -- -- (לעּפס א טלעפ כ
 ,ףיולטנַא --- (שילגנע-ןעסאג ןעשינאקירעמא ןיא) ודיקס

 פָא ךיז גָארט
 םלוע תוב ,,טרָא גולה היי ידיד היד הייד חי !רעטעמעמ
 -וו אוא ,סקיב א ןופ ןהוז --- (ןָאג יע ווא ןָאס) ןָאגאווענָאס

 ,טרַאוװלעד
 לעואר גנערטש --- --- היי יד טדה  שידז שדה לעיאר ולטקירטס
 דעט ו נ = --- דיי ייד זייי טיי היזק .ייייז .הדישחז חדשה טיחח זיס
 -עמ טסָאּפ ַא) ףעירב-ךיג-ףיוא-רעפיל סירעווולעד-לעשעּפס

 (ןערעפיל ןעלענש ראפ ָאטרָאּפ ארטסקע טימ עדָאט
 (םייברא ּפַאנק ָאד זיא'פ ןעוו טיוצ וד) ּפַאנק ,ךַאוװש קעלס

 ע
 גנורחאפרע --- --- הוד דוד דחח החח הוד היד אה סנעיריּפסקע
 תואצוה = 7 היה .היייז הייל ידיד ידיד ןייזיה יז די סעסגעּפטקע

 ַּמ

 ךילטקנופ ,וונעג --- =- -- -- (ראלוקוטראּפ) עלקיטירּפ
 קען יא וארא א ווא וארא "אהא אה וטנעלט
 ןערהער טגעל סָאװ רענוּוא --- == הי- חיה -- ---+ רעבמָאלּפ

 גנומיול רעסאוו ראפ
 עלעגעוּפוטש ַא טימ רעלדנעהנעסאג א --- רעלדעּפ טרַאקשופ
 טסָארּפ --- --- י-ה היה הדה ןחדז החח התחח  הדחח/ טיחח ----- ןוולפ
 ןעשָארג א ,טנעט א = = היה ייד היי .ייייה תדחה חיקהז חי ינעפ
 ןאלּפרָאפ עיציזָאּפָארּפ --- ---  -ה הידה זידד יח ןָאשו וָאּפָארּפ
 עדָאטעמ ,םארגארפ --- ה-- ךדה יה הדחה זידז ךדה חשד וסילאּמ
 טא יא א א אטא א נא ינאי רעשטיּפ
 שיולפ טרעכיורעג אזא --- --- ההח- הז-  ךייח היד עמארטסאּפ
 ןענוצידעמ עטריטנעטַאּפ --- -- -- -- סגוצודעמ-טנעטעמ
 ףעלטראקלעטסאפ --- -- היה יה שדי החי יח סדראקקעטסאמ
 סעקרעגוא עטרעיוועגנווא ,סטרעיוזעגנווא -- --- סלעסיפ
 םונתסעברא -- == --- תהיה יהי היה היא יהי עי ךי- טטאנוּפּפ
 טא ק יש יי א יא טא ראנג א עא רע טא יא עשטקיּפ
 לעבעמדבוטשדטסַאג רומו ראג א = יה .הדי- דיי חד טעס-רָאלרַאּפ
 ןעגנ16198 ----  הדחח חדחה  תדחחה התחח טדההח ןחתח שדה ךחהחז ןטלחח סרעטויּפ

 טובנגקענעשעק --- הי הי יחד היי היחה  ךיחש טחח סטעקאּפ-קומ
 ןעכאזו עגוסולפ ראפ סָאמ א --- --- -- (טנואּפ) עלעטניקב
 לעקעּפ א --- --- חיה ךחח היו זיח ךחח ךיוט טדה ך=- שודעקעּפ



 :טלאהניא

 : רעכיב ןעגעוו

 טי ירא א א א א טא א ראה רוטַאנ עבולשנעמ וד

 244 2-- יז ז-- הוד די- חס שש == -- םורפס רכומ עלעדנעמ

 1/ = ה-= חיה הח ןהחח טוה תהיה החי יה ריח זו- = -- ׁשָאוהּו

 220 = היה היד הייל .דקחח .ןיזיח שיש יקח קח קקמ ייד טי ןעזייר םחרבַא

 421 יה היה היו החח החי הייח השח חת שי דשיד שיח === --- תֿפו ףסוו

 44 = היה החי תחת טא החש שחיה יה דחמ ןעטלעוו ע'בורח

 יע יי א א א א קינלָאר ףסוי

 64 = הי היה יח יח החקהמ החי הוה הלל לח קט תתש ש- םחנמ

 06 --- הי היחיד זייי לז שי ישי יי טיש וצורבא'ד גָאצרעה

 ({ יי יי א א ר ר בייל ינאמ

 842 --- היה שדי הײה יה עיועָאּפ עשורוא רהָאו טרעדנוה ףניפ

 90 -- --- היה יחד היה= שש ידי שה חי סיוא טלעוו ,ןייַא טלעוו

 : רעטַאעט ןענעוו

 101 = ה-- הי היי ההדה יח היה יח הא החי תולכ-המחלמי

 2068 --- --- הי יה החי החי חק א רעדניק ערהוא רַאפ

 110 --- = היה יחד שוחד היי הדלה היד יש יה שיח הי רעלבַאג ַאדעה

 11/ = = היי הי חיה הקיח שש חס הי טדָאטש ןופ טסייג רעד

 1200 --- היה היד דייח חדחו טקחח החי הק חדשה היה שי 5 רעמונ רו

 128 --- היה = הי-= חיי יחה תיחי שה שי ןעביולג רעשידיא רעד

 184 --- -= הייח היחה תחח חייח היחה הר שש ןוַאש-ןוָאד ןוא ןוַאטיּפַא

 4800 2-- = י-ה 227 היי היי יה שיש יי ןעמַאלפ ןיא טלעוו יד

 שתי יי א א א א א א א א טא טא "ןערָאק,

 1802 .--- == היה יה יה ייד חדש יח שש הי יה ש שב בנג עקטָאמ

 480 --- = הש= היי השהח טתיח הוה יי שזה דנעגוו ענעריולרַאפ

 קא יי ר א א א א דנוז ןופ זיירּפ רעד

 יי א א א א א א א א א סעמַאמ-המחלמ

 170 --- == הי ייד הייד הי הי ה= == קלָאפ ןופ ןעפַאלקש יד

 1474 = ייד ייד דיי ייד לקח ויש יח שר ? "עטַאט רעד זוא רעוו ,

 184 א טא א עא רע מאא עא רטמא א טא א מא אה א "יז ןוג"

 ,4:2 יי א א א א יי א ר טא רבא א דנוז עגיביוא

 .ןעמווצולגנַא
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 שנעמ וצ שנעמ ןופ



 !שנעמ רענעדלָאז אזא

 ,רודָאנ חשמ ןעטוומ םעד וצ

 .םענעזעװעגילַאמַא םעד וצ

 גָאט ןעדעי טָאה סָאװ םעד וצ

 ,טדנעוושרַאפ העש רעופיוורד ַא

 טמַאקרַאפ ןייז גוטכור לָאז ּפָאק ןווז ןהעז וצ

 -- ספונש ןייז ךיוא ןוא

 טגעלעגסיוא ןוא טּפינקרַאפ ןייז גוטבור לָאז

 -- רע טָאה רעגנופ-לעגָאנ ןעדעו ןווז ןוא

 .טכַאעג ןוא טצעשעג

 רענייז גָאטהעוװו רעדעי ןוא

 ןוטעג העוו םהוא טָאה

 ןעטיהסיוא ךוו טגעלפ רע ןוא

 ךעלטניוו-גוצ ןופ

 .ןעװיטָאמָאקָאל עדנעמוקנָא ןוא

 טיוט רע זיא טציא ןוא

 .סּפינש ַא ןהָא ןוא

 סופ עגנַאל עטיוט יוד וצ ךוא געל םהיא

 ץנַארק ָא-מעדטָא

 .ןעלעטרָאמיא ןופ

 רידַאנ השמ ---
 .(רעגידעבעל לייוורעד:ךָאנ רעד)



 בָאח ךיא + ונארפנעזַארפ םענייפ 8 טימ

 עניימ טימ דרע עטסנעש ןייד ןעטַארטעג

 ןופאד ןיב ךיא טשינ רעבָא { טָאג הַא םיפ

 -יד'לפש דרע ןייד טשינ + ןערַאװעג רעצלַאטש

 ענייד רעבירא ןעיזיוודניוו עניימ בָאה ךיא + רעג

 טפראוו רעננַאפנעפקַא ןַא יו ןעּפרָאװעג ןערעטש

 רעוו םענעגנאפעג םעד ןופ רעבָא 6 קירטש ןייז

 ןיא יו רהעפענמוא ןוא ןעגנאפעג ןעטלאהעגוצ ךיא

 ( זיומ א ןופ לעסיפ א + עמארד רעשיריּפסקעש ַא

 6 תונמחר ןעּפָארמט א (  ןייווש א ןופ ץרַאה ַא

 -םיטשַאב רעד ףיוא ךיז ןעהערדמורא גידלעקע ןַא
 6 טכילדעּפַאקוצ יד ךָאנרעד 4 עלעפוראק רעמ

 םָאװ ןערעווטשינ סָאד 4 שידק רעכילרעייפ רעד

 וד ןוא + אאדארנאס אראקסאק יו דנענינייר זיא

 6 טביילב רהיא רעד ןוא רענעי ןוא יז ןוא

 מיײצרהָאי םוצ טכיל ענידנעהעגסיוא ענידנענערב יד

 -נעהענמור ַא יד ? ענעברַאטשענ עלַא ןופ

 רעבַא 6 ףפנעסעגרַאֿפ םירבק ףיוא תובצמ עי ד

 ןיצ עלעג ערהיא טםימ ךייא טסערפעצ םטייצ יד

 וצ דמַאז וצ קירוצ טכַאמ ךייא טלעקערבעצ

 ןענייז ןעלקימרא עניימ גיטסול יו { ביוטש

 + רעזעל עיירטעג ַאהַאה



 -טשינ זיא סָאװ טיוט ן'כַאנ ןייז ךָאד זומ סעּפע ז

 ןא ! טייקרעטסניפ ענ"פוס ַא + ןעבעל

 6 ןעשאלעגסיוא זיא גנידצלַא רעכלעוו ןיא הורּפָא

 ןייק ןייז טשינ ךַאד ןעק סע + טמשרוטשטנע

 זיא סע יו טקנּפ + ןעבעל ן| ' כ ַא נג ןעבעל

 יד יו םעד ךָאנ טארוקַא שינעטסיוװ ןייק ָאטשינ

 רעדיו א + ךייז םט ג י ד נ ע שינעטסיוו
 ךָאד ןַָאקימ ןא ט יי ב ר'א ןַא זיא ןעבעל סָאד

 6 טײברַא ראפ טיי ב ר א טימ ןעניױלַאב טשינ

 טנױלַאב טשינ ךָאד טרעוו וליפא רעניּפשדלַאג רעד

 רעשיפלערעּפ רעד ( "ײרעניּפשדלַאג רהעמ טימ

 ןיא ךיז ןעזָאלּפָארַא טימ .טניױלַאב טשינ ךָאד טרעוו

 - ַא ב טשינ ןעק ןעבעל סָאד ? ןיירַא טנורנּפָא

 א טנידרַאפ סע ביוא ןעבעל טימ ןערעוװו ט ניול

 ןערעװ טפָארמשַאב טשינ ןעק םע 4 גנונױלַאב

 -על א + הָארטש א טנידרַאפ סע ביוא ןעבעל טימ

 ָאטשינ זיא'ס ביוא ךילנעמ רָאנ זיא םיוט ן'כָאנ ןעב

 ןעניױלַאב ןעטסעמ ןוא ןעגעוו לָאז סָאװ טנַאה ןייק

 רעבָא זיא לַאפ ַאזַא ןיא ( ןעפָארטשַאב ןוא

 עגידרעטייוו סָאד ןעלייטסיוא לָאז סע רעוו ָאטשינ

 ןעלעטשוצקעװַא סָאװ ףױא ָאטשינ + ןעבעל

 ןעשָאלרַאפ ןייז וצ ןהעזעגסיוא טָאה סָאװ טכיל'ס

 ןעגעווטסעדנופ ןעק סע סָאװ ןוא טניוו ןעהַארג ןיא

 רימ רָאנ טייהרעליטש רעטייוו טנערב סע זַא ןייז

 6 טשינ סע ןעהעז
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 "ןירג רחיא 4 טנערבעגסיוא טָאה טכַאנ יד ןןִז
 }6 םולח ןיימ ףיוא ןעלַאפעג זיא ׁשַא הָארג

 ק י ט ש ַא יו ו הנבל עטנערבעגסיױא יד
 מָאה ןיורק:רעדניק ַא ןופ ריפַאֿפ
 ןופ טלעוו .ַא ןיא טזָאלעגרעביא ןערוּפש ערהיא
 ףרַאד ךיא { עלײװגנַאל ןוא דלָאג 4 ןייבמנַאפלע

 סע ןוא םעטָא ןיימ טימ ףיוראד ןוט הייוו א רָאנ

 ןיק + ןהעגרךעריולרַאפ 4 ןהעג"עריױלרַאפ טעוו

 הנבל רעגיטכענ רעד ןופ ןעביילב טשינ טעוװ ןמיס

 שיאָארעה ןוא ץלָאמש ןוא ךיוה ױזַא טָאה סָאװ

 -ךעטש יד ! לעמיח ןעגיטכענ ןיימ ףיוא טנערבעג

 יד ןוא להעמ ןעסייוו ףיוא ןעבירעצ ןענעז ןער

 . "רעטיב סָאד ןעסע ןוא סיפרָאב םורַא ןעהעג רעטעג

 "עג ןופרעד ןערעוו ןוא טיורבנערעמטש עקאמשעג

 טָאג רעטלַא ןא רענייא ןוא 4{ םעפ ןוא םנוװ

 טיורב םעד טימ ןעסערפענרעביא ךיז טָאה סָאװ

 טמוורעווינוא ענעלַאמעצ ןופ טכַאמעג זיא סָאװ

 רעדעי ןוא + םסרעדיױג יירד טימ םורא טהעג

 ןעדעי ףיוא ןוא 4{ ךיז רַאפ טלעוו א זיא רעדיוג

 רעדניק-עשנעמ ןַאילימ דנעזיוט ןעניואוו רעדיונ

 ץצזעג ןעדעי א ןופ טקַאמ םוצ ךיז ןעלקָאש ןוא

 םָאה טכַאנ יד + טײהטַָאנ רעטַאזרעביא רעד ןופ
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 סָאד טגיל המשנ ןיימ ףױא + טנערבעגסיוא

 בָאה ךיא ןוא תומולח עטנערבעגפיוא ןופ שא עכיילב

 ' ןעוָאלבוצּפָארא סע ארוט



 ! טצוּפענסױאיץלָאטש ? םיוב רעטױט ַא ןצ/

 6 םענ 9 רעמיוב ערעדנא עלא ןופ רענייר

 טרעהרעמוא  ױזַא רעבָא ! ףייטש { ליטש

 ןעכַאמ + ןעשיור רעמיוב ערעדנַא יד 4 טוט

 6 ףױא טוג טשינ ךיז ןערהיפ 4 לעמוט ַא ןַא

 }6 םנעטָאש ענענייא ערעייז טימ עבעיל א ןעליּפש

 ןעדער + ךיז ןערעזייב { ךיוה רעד ןיא ןעכַאל

 רעד { דייר עגיטניוו ענידמערוטשכיוח עכַארג

 יזַא ןָא ייז טקוק םיוב רעטצוּפעגסיױא רעטיוט

 ןעשיר ייז סָאװ טשינ טהעטשראפ 4 טסנרע

 רעד 4 ןעפָאלש טשינ ןעזָאל ייז סָאװ 4{  ױזַא

 רעמיוב ענידעבעל זַא םיוב ןעטיומט םעד טלהעצ

 ךיז טליּפשעצ סָאװ ןערעדָא יד ןיא טפאז ןעבָאה

 ןעומ ייז ( ץרַאה סָאד ןָא טרוכש ןוא ןייוו יו

 6 ןעירש + ןעלמוט + ןערעדױלּפ + ןעדער

 םױב רעטױט רעד + ךיזךעלּפַאצ ( ןעגניז

 זיא רע לייוו רַאפרעד ( ןחעטשרַאפ טשינ סע טעוו

 ךַא + ןעברָאטשענּפָא ןוא טנעקירטראפ ןוא טלַא
 ' וע בר ָאטש ענ ּפַא ךיל ק ע ר ש יװ

 6 ןכש 8 רעניימ זיא םיוב רעטיוט רעד
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 ענױזַא ןיא ןוטעג קוק א ןעטכענ בָאה ךא ש

 רוגיפ רעייא ךייא ןעזייוו סָאװ ןעלגיּפש ןיִמ

 + ןעטניה ןופ ןוא טנערָאפ ןופ { ןעטייז עדייב ןופ

 טימ שנעמ ןעדמערפ א סעּפע ןהעזרעד בָאה ךיא

 "רעליטש ךָאנ רימ טהעג סָאװ לרַאק ןעטריזאר ַא
 "יירב א סעּפע ןוא ( טירטמ ןוא טירש ףיוא טייח

 דמערפ סיואכרוד רימ זיא סָאװ עציילפ עט

 נא ענהעש ןיימ ןעצנאגניא טנעקיילרַאפ ןוא

 סָאװ םייוו רעװ ( טייקנידטנערָאפ עטנַאפערעט

 ( רימ רעטניה טדער עציײלּפ ןיימ ךַארּפש א ראפ

 -נעגיױבעג ןופ 4{ טייקנינעמרעטמנוא ןופ רשפא

 רענעי ףיױא קראק רעטריזַאר רעד ןוא { טייק

 טשינ רע טרַאנ יצ טייקכילניושראפ ןיימ ןופ טייז

 -לַאה טשינ םהיא ףיוא ןעק סָאװ סָאבעלַאב ןייז פָא

 יד טשינ רע טנעקיילראפ יצ 4{ גיוא ןייק ןעט

 -נורַא ןעּפיל עניימ ןופ ןעהילב סָאװ דיירדןעזיור

 טנעגילעטניא ןיימ טשינ רע טנירטַאב יצ { רעמ

 טשינ רע טיירש יצ + ןהעזסיוא גידרעדַאפ

 -ַאב ןייז זַא רעיוא ן'פיוא רעחענייבראפ יד ןיירַא

 ףרַאד'מ ןוא שנעמ רעכילרהעפעג ַא זיא סָאבעל

 ןיא טקוקעג בָאה ךיא + ןעטיח םהיא ראפ ךיז

 ןופ טפלעה רעטנַאקַאבמוא רעד ףיוא ןעלניּפש יד
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 רעװ +{ טנימעמואעג ךיז ןוא ךיירנינעקפ ןיימ

 ןיימ קורדנייא ןא ראפ סָאװ סייו רעו ( קייוו

 ּפעלש סָאװ ןוא + ןעשנעמ ףיוא טכַאמ טייזענעי

 סָאװ סעציײלּפ עטיירב רַאּפ ַא טימ םורא ךימ ךיא

 ןוא 4{ טשינ ייז םייוו ןוא טשינ ייז זעק ךיא

 רענהעשיטשינ רעדמערפ רעד רימ וצ טָאה סָאוװ

 ןימ ןופ ּפָא טשינ רע טערמ סָאװ +( ןעקַאנ

 ךימ רע טלעדיז סָאװ רַאפ ןוא { טלַאטשענ

 ןעטונ ןיימ טקעלפרַאפ ןוא ןעניוא יד רעטניה

 6 ןַאמלטנעשז סלא ןעמַאנ



 רעחַא ןעקעטשרעבױצ ןעצרַאװוש םעד ׁשֵ

 ץיגרע רעטניו זיא סע { הירכז רעדורב

 ךימ בָאה ךיא ןעכלעוו ןיא דנַאל ןעפרַאװראפ ַא ןיא

 עקלויל א ןופ ףליה רעד טימ ןעּפָאלשעגניירא

 "רעווש טימ בוטש ערעטסניפ עניילק 8 4 םויּפָא

 סע ! רעטסנעפ יד ייב ןעגנאהרַאפ עצרַאװש

 }6 ץנַאט א ןעהעג ןוא ןעטניוו דנעזיוט-ףלע ןענייוו

 ןעפיל יד ףיוא ןעמיוק םעד טלַאה דש רעכיוה ַא

 6 לעדעיל א סםעּפע םיוא םהחיא ףיוא טפייפ ןוא

 העג ךיא 4{ ךיורייו טנערב עזַאװניימש ַא ןיא

 רעד 4 לעכיימש ןוא קַארּפָאלש ןעטיור ןיא םורַא

 פָארַא טלַאפ + ןעריורפעג דלַאב טרעוו לעכיימש
 םימ לופ זיא טלעצעג עטסיווס 46 ליד ן'פיוא

 ךיז ןעלּפַאצ סָאװ ןעלכיימש ענעריורפראפ עניימ

 6 דמערפ + טלאק ויא'ס + ןעגנאלש עסייוו יו

 יד ךיא העז ןעננאהרָאפ יד לעסיבַא ךיא ביוהראפ

 ןעפרָאװעגפיונוצ ןעטלעו עלא ןופ ןעטמייקטייוו

 סע ןעכלעוו ןענעק לעקניוװגרַאב ַא ןיא ץיגרע

 .סיז רימ טרעװו 4 האנש ןופ טנַאװ ַא טהעטש

 םענ + ןייוו ןערקירּפ ןעטלַאק ןופ יו גימעמוא

 רימ ןעבעל ןעהעטש סָאװ ןעלסיש עצרַאוװש יד ךיא

 "ירב עהָאלב יד ןיירַא ןיהַא טיש ןוא ליד ן'פיוא
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 ערב ןערעייפ עהַאלב יד + קַאז ם'נופ ןעטנַאיל
 ענעטנַאילירב א םױרַא ךיז ןופ ןעביג ןוא ןענ
 וצ ןָא טםביוח ךיור רעהָאלב ַא 4 טײקמירַאוװ
  חעטש'כ ןוא ןעטנַאילירב טימ ןעלסיש יד ןוֿפ ןהעג
 -טנַאילירב יד ןופ ךױר םעד ןייא םעטמָא ןוא
 יד ןוא טנעה יד ריפ םערַאװ ךיא ןוא ןערעייפ

 ש ךיא םענ טכַאנייב טמוק עס זַא ןוא 4 םיפ

 ןיא ףרָאװ ַא סע ביג ןוא ןעטנַאילירב טימ לעפוש
 רעניטשרעײפ עגירביא יד 4{ ןיירא ןעוויוא
 יז ןוא בוטש רעצראוש רעד רעביא ךיא ףראועצ

 יװַא ! גיטעמוא ױזַא + ןענערב ןוא ןענערב
 "נעוועג יד יו 4{ שיראדנענגעל ױזַא 4 דמערפ

 ױזַא ןענעז סָאװ ןעבעל ןיימ ןופ ס'ענר עטסכיל

 ) רָאכרעדנואו יױזַא 6 דמערפ ױזַא 4 הָאלב



 ןוא ןייר טּפַאשביל יד טניל עיועדנַא ייב עו
 סָאד + ךיליורפגנוי ןוא טלַאק ןוא סייוו

 טּפַאשביל יד 4 טּפַאשביל עטצונענטשינ יד זיא

 -עטפ יד ויא סָאד 4{ טשינ ךיז טדנעוושראפ סָאװ

 ( ןהעש גיבייא טביילב סָאװ טפאשבעיל עטריזיליר

 )6 טלַאק גיביא 4( שירפ גיבייא { גנוי גיבייא

 טָאד + טּפַאשביל עגיאיינש יד עפייוו יד זיא סָאד
 סָאד טשוק סָאװ טסָארפ םעד ןופ טפַאשביל יד זיא

 סָאד +! סע טקעדראפ ןוא רעסַאװ עגידנעהעטש

 סָאװ הנבל לעצינעּפ סייוו ַא ןופ טפַאשביל יד זיא

 סייוו + רענײטשכלַאק ןופ גרַאב ַא ףיוא טלַאפ

 וןעגעק טשינרָאג + סייוו ןעגעק

 סָאװ טּפַאשביל יד זיא ענימ 6 מט שינרַאג

 ויא עניימ + ןעזייא טהילנעגנָא ןַא יו טנערב

 טרעמָאי ןוא רעייפ טסערפ סָאװ טּפַאשביל יד זיא

 טעפישז סָאװ ( רעמַאה םעד רעטנוא טנייוו ןוא

 ענימ + רעסַאװ ךרוד טליש ןוא רעייפ ךרוד

 טרעוו ןוא סיוא ךיז טמערופ סָאװ טּפַאשביל יד זיא

 עניימ + ךילרהעפעג ןוא גידרעװַאשז ןוא לחיק

 ןיא ךיז טָאה סָאװ טּפַאשביל עכילרעדנואוו יד זיא

 ַא יװ זיא ןוא טנערבעגסיוא ןערעייפ דנעזיוט

 םוצ ןוא ןעכָארקעגסױרַא ׁשֵא ם'נופ ארדנמלס
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 "עג ןוא נידעבעל ןערָאװעג לָאמ ןעטסטנעזיוט

 "ביל עגיטיײזלעּפָאמ יד זיא עניימ 4 ךילרעפ

 ןעביל וצ ףיוא ןערעוו טצונַאב ןעק סָאװ טּפַאש

 )6 ןעסַאה וצ יו טוג יױזַא
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 ןעּפַאכראֿפ גנידצלַא 4 רעטייברא יד עז
 רהעק ַא ךיז טינ רהיא ןואו ( יז

 -ּפמַא יד טימ לופ זיא טלעוו יד ( ָאד יז ןענעז

 ךיז ןעטיירפשעצ יי 4 סרעּפעלש .ענעפירעג

 6 לעגוקדרע םעד רעביא רעטייוו ןוא רעטייוו ץלַא

 םעד ראפ ןעשיטייל םעד ראפ םענייפ םעד רַאפ

 -ארקָאטסירַא םעד טימ שנעמ ןעדנעטייברַאטשינ
 6 טרָא ןייק ָאטשינ דלַאב ןיוש זיא טולב ןעשיט

 טפערט טהעטש רהיא ואוו ןוא טהענ רהיא ואוו

 עלא ןעפאכראפ יז + רעטייברַא רחיא

 דרע'רד ר ע ט נו א ןוא דרע'רד ף יו א רעטרע

 -יזולק ספק ע ר ע ד טַאוקַאטספירַא רעד ןוא

 שװילעּפַאק ןעכױה םעד םימ ש ע מ רעוו

 6 רָאנ טכַארטַאב + ןעקוקוצ ןוא ןהעמש זומ

 ןענעז ןענימנעליוק יד ןיא רעטרע עטסעב עלַא

 רעכעד עכיה עלא + רעטייברא ןופ טּפַאכרַאפ

 "ראפ ןענעז ןעדייבעג עטנידנעעגמשינ ןופ

 ןעקירבַאפנעזיא עלא (+ רעטייברא ןופ טּפַאכ

 -טכאלש יד ףיוא וליפא ןוא 4{ יז טימ לופ ןענעז

 ךיו טניטפעשאב ןעמ ואוו רעדלעפ

 'רעטאפ עסייה ןעריצירבאפ טימ

 טניפעג אנוש ן'רַאֿפ עבעילפדנַאל
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 ( רעטיײברַא ?הָאצ עגייר ַא ךױא ךיז
 לופ ןענעז ןעקירבאפלאדעמ יד וליפַא ןוא
 }6 םרעּפעלש טימ 4 רעטײברַא ע'טושּפ טימ
 ַא טפראוו רהיא ואו ( ָאד ייז ןענעז םוטעמוא
 -ייברַא ןוא רעטייברַא ר ַא קילב
 ןיא + ןענהַאב עשידרערעטנוא יד יא { רעט
 ףױא + רעדלעפ יד ףםיוא + ןעקירבַאפלעבעװש יד
 יש יד ףיוא + ןעדייבעג עטסכעה יד ןופ ןעציּפש יד
 ךָאנ יד ףיוא וליפא + ןעפיש יד רע טגוא ןוא ןעפ
 ןליפא { םורַא ייז ןעכירק ןעקירב עטנידנעעג טשינ
 ( ךיז ייז ןעניפעג ןעקָאטשניר ןוא ןעלַאנַאק יד ןיא
 }6 רעטײברַא ןוא רעטײברַא רָאנ םומעמוא םוטעמוא
 קעווַא טסגייל וד ןעוו ןעטסעב םא ןוא
 -יק ענעדייז יד ףיוא ּפַאק ןייד
 ןעפָאלש טסליוו וד ןוא סנעש
 טלעמוט רע רעדָא רעמַאח ן'טימ ץעגרע רע םגנילק
 רעיובגע ן'טימ טרעבגע רע רעדָא קאה רעד טימ
 ןוא עדייבעג רעכיוה א ןופ ּפָארַא טלאפ רע רעדָא
 ןַא 6 יירשעג ןעטריניפאר טשינ ַא םױרַא מזָאל
 6 רעטײברַא יד עדנאב עטפאהלעקע
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 פו ןעטסאקזייא ןא יו רעגינעוו זיא ןענעל סָאד ןָא
 ַא יװ רענינעװ 4 טםעב ַא יװ רעגינעוו

 עלעקנירּפשרעמוז א יו רעגינעו + קנארשרעכיב

 עלעקנירּפשרעמוז ַא רעדָא טעב ַא { םינּפ ץ'פיוא

 ןעמ ןעק ןעבעל סָאד רעבָא ןערילראפ טשינ ןעמ ןעק

 ןעבעל סָאד + טייהנעגעלעג רעדעי ייב ןערילראפ

 רעגינעװ 4 לעסילש רענעשעמ א יו רעגינעוו זיא

 6 לעזעלגישודיק ַא יו רעגינעו + ןעקעטש א יו

 א ןערעיודעג ןעק לעזעלג-שודיק ַא רעדָא לעסילש א

 ןעבעל עכילשנעמ סָאד רעבָא טייקגיבייא עבלַאה

 ? רהַאי גיצניינ רעדָא גיצלַא זיולב ןערעיודעג ןעק

 ! םס ןעּפָארט ַא יװ רענעלק זיא ןעבעל סָאד

 ןעטרעוואשזראפ ַא ןופ ץיּפש רעד יו רעגיפמוטש

 ןעק'מ סָאװ קירטש ַא יו רעטכייל { לאשזניק

 ! םלוּפ רעד יװ רעכַאװש ! זלַאה ן'פיוא ןוטנַא

 עראברעדנואוו סָאד 4  ירדנ לכ יוװ רעכילגנעגראפ

 6 ןעבעל

20 



 רעד טימ םענייאניא גָאט ןעדעי ףיוא חעג ךיא א

 טכארפ טימ ףיוא טהעג סָאװ ןוז רעכילרעה

 ןעדעי רעטנוא העג ךיא ןוא { ץנַאלג ןוא

 רעטמנוא טהעג סָאװ ןוז רעבלעזרעד טימ טכַאנראפ

 ףיױא העג ךיא 4 גידלאווג ױזַא { שינעצס ױזַא
 ן'ֿפיוא ןרעטש ןעטשרע ן'טימ ךיילנוצ טכַאנ עדעי

 חירּפרעדניא ןעדעי םיוא ךימ שעל ךיא ןוא לעמיח

 רעד ןיב ךיא + ןרעטש ןעטצעל ן'טימ םענייאניא

 יב רעד ןיב ךיא { טכַאנ יד ןיב ךיא ( גָאט

 העג ךיא ןא ף יו א הענ ךיא { תושמשה

 רעד ןוא + ךילדימרעמוא ױזַא ר ע ט נו א

 ַא-יד- מט ָא ןופ ר ע ביי ר ש רעגיטכענ

 -נוא ןיוש זיא רע 4{ ָאטשינ ןיוש זיא תו ר וש

 םיוומ 4{ גרעב יד רעטניה ץעגרע ןעגנַאגעגרעט

 רעד לייוו דַאש ַאזַא רימ זיא סָאד ןוא { ואוו טשינ

 ַא-יד- ט ַא ןופ ר ע ביי ר ש רעניטכענ

 ןוא שנעמ רעגנוי אזא ןעוועג ךָאד זיא ת ו רו ש

 רעד ףיױא טבעלעג טשינרָאג ךָאנ ךָאד טָאה רע

 רעביירש רעניטנייה רעד ןוא + טלעוו

 ךיוא ןוש טהענ תורוש ַָא:יד-ט ָא ןופ

 רעדיו ןיוש רע זומ דלַאב ןוא + רעטנוא דלַאב

 ריד רעטניח וא 4{ יינ ס' פיו א ןהענפיוא
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 -עטש ענעשָאלעגסױא טימ לעמיה רעצנַאג ַא טגיל

 וד ןוא + ןענוז ענעגנַאגעגרעטנוא טימ + ןער

 טזומ וד 4 םסעשא ערעייז רעכיא ןהענּפױא טזומ

 } גנאגרעטנוא ןעזעידנארג רעייז רעביא ןעלקניפ

 6 ןעבעל עראברעדנואוו סָאד



 ןופ גנודניפרע ענידלאווג יד + שנעמ רעד צז
 טכַאמ סָאװו שנעמ רעד 4{ טײהטַָאנ רעד

 םיא טכייר 4{ םסיפ ענייז טימ דרע יד גיצומש

 יד טגיטולבראפ + ןעניוא ץייז טימ לעמיח .םעד

 6 סיפ עגידנואוו ענייז טימ ןדעדנ ןופ ןעלעווש

 -דנע רעד + עעדיא יד 4{ שנעמ רעד

 -ייא ןייז וצ לעּפאטש רעטסכעה ס'טָא + לעיצ

 יד רעכלעוו ףיוא רעטייל יד 4 טייקסיורג רענענ

 ןומ שוק א ןענעק וצ ךיז ידכ ףױרַא טכירק טײהטַאנ

 ( טנעכייצעגסיוא זיא'ם זַא ןענַאז ןוא ןערעטש ןיא

 רעדלעפ יד + ןעשנעמ טימ גיטיוק ןענעז רעזייח יד

 ןענעז גרעב יד ! ןעשנעמ טימ טקעלפאב ןענעז

 עגמורַא זיא םי רעד + ןעשנעמ טימ טנירגראפ

 ןעשנעמ + ןעשנעמ 4 ןעשנעמ טימ טעווענערב

 -.ראפ זיא לענוקדרע רעצנַאנ רעד 4{ םוטעמוא

 ןופ םירעדעג יד + ןעשנעמ טימ טעשטשירּפ

 םימ + טסימנעשנעמ טימ לופ ןענעז טלעוו רעד

 ןופ טדייל טלעװו עצנַאג יד + ןעשנעמטסימ

 ךיז ןופ ןעדייל ןילַא ןעשנעמ יד + ןעשנעמ
 ןיילַא
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 טכַאנראּפ עלַא + ריס וצ טוג ױזַא ןיב א צז
 ) ריצאַּפש ַא ףיוא סױדַא ךימ ךיא םענ

 ךאמ ךיא + סענַאבנַאב טימ ךימ ריטקארט ךיא

 סםוצ וצ ךימ קירד ךיא + ןעטנעמילּפמָאק רימ

 קואטש ױזַא ךיא דייל ןענעווטסעדנופ { ץרַאה

 טשינ טעמכ רימ ןופ ךיא ןעק { ןײלַא רימ ןופ
 -נײרַא ךיא זומ הירפרעדניא עלַא + ןעטלַאהסיױא

 6 תוסיפת ענעטנעווייל ייווצ ןיא םיפ יד ןעפראוו

 ןיא רעסאוו ןעסיג רימ ךיא זומ העש עכילטע עלַא

 6 ןומ וצ סעּפע ןהייצ יד ןעבענ ןוא ןיײרַא זלַאה

 ןא ןיא ןעגָארטקעװַא ךימ ךיא זומ טכַאניײב עלַא

 ןענייל ךיז ןוא ןעסיורד לעקימש טרעיומעגנייא

 "עניימ גנוגנערטשנָא ַא ז א זיא סע + ןעפַאלש

 ּפָא םיג ןוא ןַא ךימ וט ךיא זיב ןוא + רעדירב

 ןוא רענייב יד סיוא רימ קאנק ןוא רעסאוולעגענ

 ןיב טַאלבנעגרָאמ ךעלטיּפאק עכילטע ּפָא ןענווַאד

 ןיוש ךימ זומ ךיא ווא ד עי מ רעדיוו ןיוש ךיא

 זַא ןעבעג גנוטכא ןוא לעקניוו ַא ןיא ןעגַארטקעװַא

 ךיא יו ךא + ןעקעוופיוא טשינ ךימ לָאז רענייק

 ךיז טהעז סע יו ךא ןוא { ןײלַא רימ ןופ דייל
 רעגנירג זיא סע ןעוו רימ לָאז ךיא סיורא טשינ

 | ) ןערעוו
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 "כיילג וצ ןענעוו עמורק ךרוד ןעהעג רימ צז
 )6 ױזַא ךיילנ סָאד זיא רשפא { טייה

 וליפא { טשינ סייוו רעניק + םטשינ רשפא ןוא

 ןעסייוו ייז ןוא ( ןעלקיטרַאטיײיל ןעביירש סָאװ יד

 "מוא ךרוד + עניימ רעדירב { גנידצלא ךָאד

 (+ ןהענרעד טייהיירפ וצ רהיא טליוו ןעגעוו עיירפ

 "טלעוו יד רהיא טליוו תודימ עכילרעדירבטשינ ךרוד

 רעטסעװש .ַא 4 ןעכיירגרעד טייקכילרעדירב

 עניימ רעדירב ַא 6 עטענורב ןוא עדנַאלב עניימ

 6 עגידרעב ןוא עטריזאר



 ןוא ןעשנעמ עטנערעלעג ךָאד טנעז רהיא אוש

 ןעביולג ןעטסילאיצָאס יד זַא טסייוו רהיא

 יז ( לאטיפאק ןופ עיצאזילארטנעצ רעד ןיא

 טלעמאזעגנָא ןייז םעוו לאטיּפאק ןעוו זַא ןעטלַאה

 וצ םהיא רעטכייל ןייז םעו טקנוּפ ן י י א ףיוא

 זא ןעביולג רעקיטערָאעט עבלעזיד ( ןענעיזאב

 יו אנוש ןעסיורג | יא ןעב ה רעסעב ךס א זיא'פ

 ןעגעוטמסעדנפ ( ךעל'מיאנוש עניילק ןַאילימ ַא

 ףראד דנַאל סעדעי זַא ןעשנעמ עבלעזיד ןעביולג

 רעדָא שנעמ ןערעדנוזאב ַא ןופ ןערעוו טשרעחאב

 ןעמלאה ייז { ןעשנעמ להָאצ רערעדוזאב ַא ןופ

 -ש םט יי ד הנידמ ןייא ןעזָאל ףראד'מ זַא טשינ

 עצנאג יד ןעשרעהאב ליּפשייבמוצ דנַאל

 טריזילארטנעצ לָאז טפַאשרעהטלעוו יד ידכ טלעוו

 וצ יז רעגנירג ןייז םעדכַאנרעד לָאז סע ןוא ןערעוו

 } טשינ ייז ןענעז םינַאראנ עניזא 4{ ןענעיזאב

 ןופ גנוריזילארטנעצ רעד ןיא רָאנ ןעביולג ייז

 ןופ גנוריזילארטנעצ רעד ןיא טשינ רעבָא לאטיפאק

 מע טסילאיצַאס רעגידנעטשנָא ןייֵק { טכַאמ

 רעזיאק ןעזַאל וצ רעכיילג זיא'ס זַא ןעגָאז טשינ ךייא

 וע נייא טלעװ יד ןעשרעהאב םלעהליוו

 טרעדנוה עכילטע ןעכָאה וצ רעדיא ןייל ַא
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 ןעמ ןעק ןופרעד + רעריגערטלעוו ערעדנוזאב

 -היפרעד וצ שיג ַא ל מו א רהעז זיא'ס זא ןהעז

 6 טקנוּפ ןע שינ ָא ל םוצ זיב קנַאדעג 8 ןער



 םעד ןעפאשאב טָאה טָאנ זַא {+ עדנעגעל אש

 6 טוג זיא'ס זַא ןהעזעג רע טָאה לעמיה

 זא ןהעזעג טָאה ןוא דרע יד ןעפאשאב רע טָאה ןאד

 ןוא טוָארנַאב דרע יד רע טָאה ןאד { םונ זיא'ס

 רע טָאה ןאד ( םונ זיא'ס זַא ןהעזעג טָאה רע

 וא ןהעזעג טָאה רע ןוא טכַאנ ןוא גָאט ןעפאשאב

 -עפעשאב יד ןעפאשאב רע טָאה ןאד 4{  טונ זיא'ס

 מָאה רע ןוא רעסאוו ןיא ךיז ןעמדיוו סָאװ ןעשינ

 יד ןעפאשאב רע טָאה ןאד 4{ םוג זיא'ס זַא ןהעזעג

 טָאה רע ןוא דרע'רד ףיוא ךיז ןעמדיוו סָאװ תויח

 ןעפאשאב רע טָאה ןאד 4{ םונ זיא'ס זַא ןהעזעג

 רע ןוא טלַאטשעג ךילטעג ןעגייא ןייז ןיא שנעמ םעד

 4 טונ ויא'ס זַא ןהעוענ טש ר טול כ טָאה

 - פ ַא רעד ףיא ןוטעג קוק ַא טָאה רע זַא רָאנ

 טל א טשעג ןייז ןופ גנולנגיּפש

 טצינעגעגנ ןוא ןדערג ןיא ןעגנאנעגמורא זיא סָאװ

 רעד ךיז טָאה רעיוא ן'רעטניה טצארקעג ךיז ןוא

 ןוא ןיילַא ךיז ראפ מםמעשראפ ךילקערש טָאגרעה

 טָאה אוַאהעי ( ןעטײברַא וצ טרעהעגפיוא טָאה

 טַאה ןוא שנעמ םעד ףיוא ןוטעגנ קוק א רעדיוו
 -לעגיּפש רעטכעלש א זיא רע רעדָא זַא טכַארטעג

 - ( םינַּפ שיראנ א רהעז עקאט טָאה רע רעדָא רעכאמ
) 
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 ןעסילשנייא ךיז לָאז רע רעסעב זיא ןעלַאפ עדייב ןיא

 ןא + לעטילש םעד ןעפראווראפ ןוא לעמיה ןיא

 ןיא ןעבילבראפ טָאגרעה רעד ויא ןָא טלַאמעד ןופ

 ןעליוו ןהָא ןוא ןעמײברַא וצ קשה ןחָא ! לעמיה

 6 ץעטײברַאעגנָא סָאד ןע טייבר אטנע וצ/



 -ראפ ןוא טביירט סָאװ שטייב יד ןיב ךיא צו

 6 ןענעטנא רימ ןעמוק סָאװ עלַא טנלָאפ

 ךיז טזָאל סָאװ שטייב עגידנעשטסיוופ יד ןיב ךיא

 םעד ןופ ןעקור םענעגיױבעג םעד רעביא ּפָארַא

 ןוא טגיטולב סָאװ שטייב יד ןיב ךיא ( רעדניז

 רעביא יז טזָאל ןָא טרהיר יז ןעמעוו ןוא העוו טוט

 טזָאל סָאװ שטייב יד ןיב ךיא { סנעכייצ עגיבייא

 םעד ןופ םינּפ םעד רעביא סעכ טימ ּפָארַא ךיז

 ןופ עציילּפ רעד רעביא טקאנק סָאװ ןוא גנילכערפ

 סָאװ שטייב יד ןיב ךיא {+ רעביירטנערַאנ םעד

 ךיא רעבָא + קערש ןיא ןעמעלַא טלאה ןוא טגָאלש

 ך י מס יו םאזיורג ױזַא טשינ םענייק גָאלש

 בייל רעייא דנואווראפ ךיא ןעו א { ןיילַא

 ןייוו ךיא ןעוו ןוא ( טעדנואווראפ ןיילַא ךיא רעוו

 רעביא ךיא ןייוו ןעקור רעייא רעביא שטפיווס א טימ

 א ראפ ןעפאשאב ךימ טָאה סָאװ ?זמ ןעגייא ןיימ

 םיאנוש יד ןענ ַא לש  ףרַאד סָאװ שטייב

 ןוא שטייב יד ןיב ךא ( ןיילַא ךיז טםימ

 6 ךייא גָאלש ךיא ןעוו העוו ױזַא טוט רימ
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 גידרעמוז ױזַא טשינ רימ ייב זיא לָאמנייק אש

 רעד טםהילב סע 4{ טייצ רעטניוו ןיא יו

 -"ייקגידרעמוז עראברעדנואו העז ךיא { טסָארפ

 יד + ןעהילב ןעשראק יד יו העז ךיא { ןעט

 "ערעגסיוא ןערעוו ןעזיור יד + ןעטעיווצ לעשנייוו

 טרעמוזראפ 4 ךעלמיוב ערעייז ףיוא טנעגיובנעג

 6 םולח ןעגידרעטניו ן י י מ ןופ דנַאל סָאד זיא

 6 גרעב יד ןופ םעטָא רעד זיא ןירג ןוא שירדפ

 -נוא ןוא דרע רעד רעביא ץענ ַא יו טגנעה דלַָאנינוי

 עגיטכיזכרוד יו טרָאד ךיז ןעלּפַאצ תומולח שרעז

 6 םוטעמוא רעמוז 4{ רעמוז זיא סע 4 .ןעגילפ

 טסיורגנ םיובנעראב רעד ןוא טקעמש םיובלעּפע רעד

 רעד + ןעטייקשילמיח עטסכעה יד וצ ףיורא ךיז

 ם'נופ ןוא גיטכיל ױזַא זיא ןעגעררעמוז רענרעזעלג

 טפרַאװ ןוא סױרַא טפַאשביל יד ךיז טסייר ץרַאה

 ןָא ךיז טדיינשעצ ןוא דרע רעמיראו רעד ףיוא ךיז

 6 רעטניו { טניוורעמוז םעניד ןופ גערב זןעפרַאש

 6 יינש רענערָאװעגצרַאװש טגיל דרע רעד ףיוא

 ןענעז גרעב יד { טלאקמכייפ זיא טפול יד

 "עג ןענעז רעמיוב יד ( ןעסירענּפָא ןוא דנעלש

 טימ ןעצענעג ייז ןוא זָאלננונפָאה ןוא טלײװגנַאל

 -ניו זיא סע + לעמיה ןענעק ןעגייווצ ערעייז
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 6 ןיטסָארּפ ? גינַאטצרוק + גידרענמעצעד + רעט

 -רַאפ רהיא ּפָארַא טלעקנערק ןוז עניטכיזדניווש ַא

 יךדימ רעכילברעטש אזַא טימ לעכיימש ןעגיטכעד

 בומש ןיא רימ ייב גילפ עטצעל יד +{ טייק

 יד + רעייפ ןעבעל רהערזַאג םעד ףיוא טּפָאלש

 "עק א יו טעברַָאהעגּפױא ךיז טָאה ץאק עפסייוו
 )6 לעּפָאטנַאפ עניימ ייב ךיז טבייר ןוא לעמ

 סָאװ רעטילפיינש עליופ ךיא העז רעטסנעפ ן'כרוד

 6 ןעגנילרעטעמש ענידנעברטש יוװ ּפָארַא ןערעדינ

 ןעגעק ךיז ןעמירַאװ סיפ עטכישטקעטשַאב עניימ

 ןוא טרעכיור עקלויל ןיימ { רעייפנעוויוא םעד

 6 גראב רענידנעיײּפשרעייפ ַא יו ןעקנופ טימ טיש

 םעד ןיא קעװַא ךיז טכַארט ךיא ןוא ץיז ךיא ןוא

 ןעלכיימש סעקמיזַאּפ ואוו דנאלרעמוז ןעטסנעש

 ןוא רעטנורַא רעמיוב יד ןופ ןעכַאל ןעלערַאמ ןוא

 ןופ רוכיש זיא דרע יד ןוא סיװרָאב ןהעג ךעלדיימ

 "עצ טייקגיביא עמירַאװ א 4{  דיירפ רענירג

 גנירג טרעוו המשנ יד ןוא טולב ן'כרוד ךיז טניר

 םוא רעמוז רעד זיא ןהעש יו ( נידרעמוז ןוא

 יו ( רָאלק יװ { ךילטייד יװ + רעטניוו

 רהיא טהעג טייצרעמוז ןיא רעבַא + דנעצייר

 יז טשינ וליפא טקרעמַאב ןוא ייבראפ םהיא

 יװ ( ףושיכ ןייז { טייקינוז ןייז { םייקנירג

 סָאװ רעמוז רעהָאלבךירג רעד זיא רַאברעדנואוו

 ם'גפ עװנַאק רעד ףױא ט'מולח'עגסיוא טרעוו

 6 רעטניו ןע כיל טיו ט ןעהָארג
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 "יולק א טהעטש זיוח ןיימ ןעגנעקטנַא אש!
 ! רעטסיולק טזָארנַאבנירג א + רעטס

 -גַאלקנעקַָאלק ןהָא 9 רעטסיולק ןעפרַאװראפ א

 + ןעפרָאװראפ ןוא לימש + תוליפת ןהָא + ןעג

 "רעטסיולקטשינ עניוזא ןיא סרעטסיולק ףראד רעוו

 ןעגנעה רעצרעהנעקָאלג יד ןוא + ןעטייצ ץכיל

 רָאנ + רעװש ןוא טמומשראפ ךיוח רעד ןיא

 א םניוו רעשיראנ רעטבילרַאפ א טעּפע םיג לָאמַא
 קָאלג סענעניוװשראפגנַאל א ןופ ץרַאה סָאד רחיר

 -עמש ךיז טנווּפ ץכערק רעמַאזנייא ןא סעּפע ןוא

 "יולק טָאד ןוא { טשינ ןעק ןוא סיפ יד ףיוא ןעל

 טימ םורא ךיז טקוק ןוא ףיוא ךיז טּפַאכ רעטס

 ט ניוו מ ניוו ( ניו םוצ טּפַאשניל

 -עה רימָאל +! לעסיבא ךַאנ טעלג

 ךיא יצ לוק ןעגייא ןיימ ןער

 6 גיטעמא { םוטש טשינ ךַאנ ןיב

 ַא טהעטש רעטסנעפרעטסיולק ןפיוא { גיטעמוא

 ליוו ןוא דרָאב רעדנַאלב ַא טימ רעניימ רעדורב

 טעמ כ רעה ךיא ןוא + טשינ ןעק ןוא סױרַא

 -יולק ןעניבראפ ם'ניא ןעטסיופ יד םימ טּפַאלק רֶע יו

 ךימ טז ַאל 4 טיירש ןוא רעטסנעפרטטס

 ןהע מש טשינ ליוו ךיא סיודַא



 טהעטש זיוה ןיימ ןעגעק + םיוג ןעשיווצ

 -רעטסיולק יד ןופ רענייא ףיא + רעטסיולק ַא

 ײּפעגלעיּפ רעמירָא ןַא ךעבכענ טהעטש רעטסנעפ

 ןענוװַאד םייב ןעלקַאש ךיז ליוו ןוא דיא רעטנינ

 ם'נופ לייט ַא זיא רע לייו טשינ | ע ק ןוא

 ענייד ףיױא תונמחר בָאה 4 טָאנ 6 רעטסנעפ

 -רעטסיולק יד ףיוא ןעגנעה סָאװ ןחיז עדנעלע

 6 רעטסנעפ
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 ןעהערד סע + טלעוו יד ךיז טהערד סע אזא

 ךיז טהערד סע ! ןעטענַאלּפ יד ךיז

 סע + עבעיל יד ךיז טהערד סע ! שנעמ רעד

 רעהערד רעד וליפא + םיוט רעד ךיז טהערד

 סע + רךיוא ךיז טהערד ןעכַאז עלא יד ןופ

 רעד ףיוא גנידצלַא ןוא טלעװ יד ךיז טהערד

 רעכיא ןוא טלעװ רעד רעטנוא ןוא טלעוו

 םימ ךיז טהערד שנעמ רעד ַוא + טלעװ רעד

 ןיז ַא טכוז רע ןוא דנַאה רעד ןיא הרות ַא סעּפע

 טימ רעדניק ןוא { ץנַאטהערד ןעגידייל םעד ןיא

 זעהערד סָאװ רעצנעט יד םורא ךיז ןעהערד ןענַאפ

 ןוא ןעהערד סָאװ רעצנעט יד םורא ךיזנעהערד ןוא

 תורות ערעייז טענַאװ זיב גנַאל ױזַא ךיזנעהערד

 םימ םענייאניא + םיּפ יד ןופ ןעלאפ ןָא ןעביוח

 + רעמעלעב ן'מימ םענייאניא 4 רעצנעט יד

 רעד טימ םענייאניא + לוש רעד טימ םענייאניא

 + טלעוו רעגידנעגניז רעגידנעצנאט רערוכיש רעדנור

 9 תומש ןעטלא םורא ןעצנַאמ ןענָאפ טימ רעדניק

 ןַא םורא ( ריפאפ ךעלקיטש ענידייל םורא

 6 עעדיא
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 טימ ןעסיבעגניירא ךיז טָאה רעמוז רעד איש
 ס'רעטניו םעד ןיא ןייצ ענעדלַאג ענייז

 ןוא ךיז טלעּפַאצ רעטניו רעד ןוא בייל םעניורב

 זרעביא טנעה ערַאד יד טימ טגָאלש ןוא טרעטיצ

 רעד ןוא + רעמוז ם'נופ ּפָאק ןעט'נשקע'ראפ

 "מוא ס'רעטניוו םעד ר ע ביא טלעכיימש רעמוז

 םרעזייב ןוא ךיז טרהעוו רעטצעל רעד 4{ קילג

 טנַאה עגידנעמעלנ עשימעקַָאק ענייפ יד רעבָא ךיז

 ןיז םמיוצ 4{ ןייא םהיא טליטש רעמוז ם'נוּפ

 'טימ םהיא טסייה ןוא םהיא טניהוװַאב { טולב

 -מיוצעגנייא רענידלודעג רעד ןוא ( ןעלכיימש

 ױוַא ןענייוש ( ןענייוש טעוו רעטניוו רעט

 יד ןעצַאלּפ םהיא ןיא טעוװ סע ןענַאװ זיב גנַאל

 -כיימש ענידרעמוז-שלאפ יד ןענאװ זיב { דלודעג

 יו רענייב יד ןיא ןעסענייא םחיא ךיז ןעלעוו ןעל

 םהיא טעװ יירעלטנעמיטנעס עשירַאנ יד { םפ

 "עד 4 דלודעג ןופ ןעננערבסיורא ןוא ןעריוורענעד

 סָאד ןעסיירעצ ךיז ףיוא רעטניוו רעד טעוו טלַאמ

 6 טפול רעד ןיא ןעהילפ ןעזָאל סע ןוא דמעה עסייוו

 ּפָארַא זָאל ַא ןעבעג ךיז רע טעוװ יירשעג ַא טימ
 -סיווס 4 גידנענייוו + רעב יד ןופ

 םעּפע 6 גידנעגָאל ק ! גידנ עש ט
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 4 רָאלג יװ סיפ ענייז רעטנוא ןעכערב ךיז טעוו
 -עביוהעגפיוא ןא טימ ןעניובעגנייא

 סָאװ סקָא ןא יב יו ןייבנעקאנ סענ

 ןוא ןעפיול רע טעוװ ןעלַאפנָא ןעצימע ףיוא ליוו

 רענעמוקעג:ךיזרוצ רעד ןעוועדלאוועג ןוא ןעיירש

 ןעדנובעגּפָא ףוסילכ פוס ךיז טָאה סָאװ רעטניוו

 רעד ןופ ןעיירעלכיימש עשירערחיפראפ יד ןופ

 טקיטשרעד תוחכ ענייז טָאה סָאװ לעדיימ-רעמוז

 )6 דיירסעביל עגידנעזור ןופ טנוב א רעטנוא
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 רעטניו רעד { טמוק רעטניו רעד 6

 עטכַאמראפ טימ ךיא ץיז { םהעג

 יךױה זיא סע + עקלויל ןיימ רעכיור ןוא ןעניוא

 6 יינש רעד טלַאפ { דנַאל ןץ'פיוא רעטניוו

 סױרַא טנַאה ס'טָאג ןופ + יינש רעכילָאלב רעד

 ןוא + ןעלָאטשירק ץנייפ עניילק יד ךיז ןעטיש

 רעדלעפ יד ןוא { סייוו ןוא ליטש ױזַא זיא סע

 ןוא טרָאלקראפ ןוא טסייווראפ ןערעוו רעדלעוו ןוא

 ( ליטש ןוא קנַאלב ןוא סייוו טרעוו המשנ ןיימ ךיוא

 ? יינש רענייר-טיוט רעד טהילב ןעניוא עניימ ןיא

 ןוא 4 יינש רעסייוויסייוו טניר םולב ןיימ ןיא

 ינייא ןוא טגיטכילראפ ןענעז ןעקנאדעג עניימ

 עג ןוא ליטש { גיחור + גיחור + ןעגנוזעג

 רעד יו ( גנידצלַא ןיימ ךרוד ייז ןעהיצ ניגנאז

 "ירעמיש רענידנענייש רעסייו רעד יו 4{  יינש

 רעד + טמוק רעטניוװ רעד ( יינש רעגידנער

 ןעטיש רעטכיד עדנעכאהליואו + טהעג רעטניוו

 יַאב סעקירוװעװ 4 ןעליוק טימ ךעלרחופ ּפָא ךיז

 6 םינ ןעקַאנק ןוא ןעטסענ ערעייז ןיא ךיז ןעטלַאה

 רע ידכ רענייב-ךרַאמ טסע טסרָאּפ רעכיילב רעד

 ? ןעקַאב יד ןיא ברַאפ ערעטנוזעג א ןעמוקַאב לָאז

 ןוא רעדנעל עמיראוו יד ןיא קעװַא ןעהילפ לעגייפ
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 ןעהילפ סעכורואז + עטלַאק יד ךָאנ ןעקנענ

 יד ךָאנ ןעקנעב ןוא רעדנעל עטלַאק יד ןיא קעווא

 טשינ ץעגרע ןיא ןעהילפ ןעשנעמ + עמירַאװ

 רעטניו רעד ( ייס יוװ ייס ןעקנעב ןוא קעוַא

 6 טמוק רעטניו רעד 4 טהענ
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 םעד ןופ סיורא טחעג ײרעכַאמצעזעג יד אצװ

 טשינ עבטב זיא שנעמ רעד זַא טקנוּפ

 ןוא ץרַאה טוג ַא םָאה רע זא ןוא רעטכעלש ןייק

 וצ םהיא ידכ ןעצעזעג ןעכַאמ ןעמ ףראד רעביראד

 שנעמ ַא ליו 4{ טסבלעז ךיז ןופ ןעמיהראפ

 םָאד וא רע טניפענ רעלטעב א הבדנ א ןעבעג

 רע ליו 4{ יירעלטעב ןייק טשינ טביולרע ץעזעג

 שנעמ רערעפעב א ןערעוו ןוא ןע'רוכיש'ראפ ךיז

 ךיז רע ליו + ץעזעג ןופ ןעטָאבראפ סע זיא

 ןייז טָאג ןעבענּפָא ןוא קירב ןופ ןעפראווּפָארַא

 "טרעוו ַא וצ זיא סע זא טלהיפ רע לייוו המשנ

 סָאד ןיירַא ךיז טשימ ךיז ייב ןענַארט וצ ךַאז עלופ

 ןײלַא רימ ןוא { טשינ םהיא טזָאל ןוא ץעזעג

 ךיז רימ ןעכַאמ טײקכַאװש ןופ ן'העש ערעזנוא ןיא

 יװ רהעמ םענייק ןעגרָאב וצ טשינ + ןעצעזעג

 6 לעיפוצ םענעי ןעביױל וצ טשינ ( ראלָאד הניפ

 ָאמעדלַאיצַאס ַא ףיױא ןעבַאה וצ תונמחר טשינ

 עדמערפ וצ ןעגרָאמטוג ןעגָאז וצ טשינ 4 טַארק

 עטנַאקַאבמוא ןייק ןעשוק וצ טשינ 4{ ןעשנעמ

 "עג ץניזָאד יד ךיז ןעכַאמ רימ ןוא { ךעלדיימ

 ןענעז עבטב זא ןעלהיפ רימ לייוו ראפרעד ןעצעז

 ןעפראד רימ זא ןוא שנעמ רעליואוו ץנאג ַא רימ
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 ןופ ןעטלַאהקירֹוצ זנוא לָאז סָאװ ץעזעג א ןעבָאה

 זיא'מ לייוו טייקכילשנעמ לע י פ ו צ ןהענַאב

 6 טנעמ 8 יװ רחעמ טשינ ךָאד
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 ןייבמנַאפלע טימ + עסאלביהָאב א צְצןַ
 ןעדנַאר עצראוש טימ ! רעדילג

 -סנארק ַא + עכַאװש ַא ! ןעגיוא יד רעטנוא
 ערעכיז טשינ טםימ 4 ענעכָארבעצ ַא 6 עכיל
 }6 סָארַא ןוא ףיורא סָאג רעד רעביא יז טהעג טירט
 ( ןעגער רעניטעמוא ןַא טנייוו סע ןוא טלַאק זיא סע
 ןעלימש ַא ןיא טרעטיצ ּפיל עטשרעטנוא רהיא
 טלעזניּפעגמור א ןעניױא ערהיא ( ּפילכ
 גידייל ןענעז ב רַאֿפ רע צרַאווש טימ
 זיא רעפרעק רהיא ( טסיוו ןוא טּפעשעגסױא ןוא
 טסוה יז + ןעקַאנ םייב ןעגיובעג שילגיופ ןוא ןיד
 ןעפיל יד ךיז טשיוו ןוא טסוה ןעגיטכעדרַאפ ַא טימ
 -נענייו עליטש טימ 4 לעכימ טקעלפענ ַא טימ
 רעד רעביא ּפָארַא ןוא ףיורא יז טהעג טירטמ עגיד
 ןעגָאלק סע 4 בייל גנוי רהיא טנייו סע { סַאג
 סאלב רחיא רעביא םרעביושעצ ןענעז סָאװ רָאה יד
 }{ טירמ ערהיא רעטנוא דרע יד טנייו סע 4 םינפ
 טנייו סע + לעמיה רעגנערטש רעד טנייוו סע
 + ןעגיוא עטיוט ענעקורמ ךרוד ץרַאה דנעלע רהיא
 6 לעדיימ עכילהערפ פָאד יז טפור ןעמ
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 א + עלײװגנַאל ןופ עירָאטפיח יד צא אןש
 גילייווגנַאל ןערָאװעג זיא ן'ַאוָאהעי

 זיא ןע'םדַא זַא + ןע םדַא ןעפַאשַאב רע טָאח
 -םיוא טזָאלעג ךיז רע טָאה גיליײװגנַאל ןערָאװעג
 ןעדייב זַא { טסבלעז ךיז ןופ ן'הוח א ןעדיינש
 "עגסיוא ךיז ייז ןעבָאה גיליײװגנַאל ןערָאװעג זיא
 ןערָאװעג זיא גנַאלש םעד זַא 4 גנַאלש ַא טכַארט
 ןעגעוו ןעדער ןעמונעג ייז וצ רע טָאה גיליײװגנַאל
 זא ןעהעזעג ןעבָאה הוח-וא-םדַא זַא 6 לעּפע

 ןעכוז ןעמונעג ייז ןעבָאה ןומ וצ סָאװ ַָאטשינ זיא'ס

 זיא'ס זַא ןעהעזעג טָאה טָאג זַא 6{ לעבָארט

 ןערָאװעג דימ זיא רע זא ןוא ןָאמ וצ סָאװ ָאטשינ

 ןעײּפש ןופ ןוא לעברַא ן'טימ חנבל יד ןעצוּפ ןופ
 -םיהַא ןוא ןעמונעג רע טָאה ןערעטש יד ףיוא

 וויא + ןדערג םעד ןופ רעדניק ענייז ןעבירטעג

 מרָאַאּפעג ךיז ייז ןעבָאה גיליײװגנַאל ןערָאװעג ייז

 עטצעל יד ךיז ןעבַאה + רעדניק טָאחעג ןוא

 "עג ןיק טָאה 4 ןעגירק ןוא ןעליײװגנַאל ןעמונעג

 "עג רע טָאה ןַאט וצ סָאװ ָאטשינ זיא'ס זַא ןעהעז

 ץרעביא לבה רעדורב ןייז טגנַאלרעד ןוא ןעמונ

 זיא'ס זַא ןעהעזעג רעטצעל רעד טָאה + ּפָאק

 )6 ןעברַאטשעג ןוא ןעמונעג רע טָאה גילייוגנַאל
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 "גנַאל ץלַא ךָאנ זיא'ס זַא ןעהעזעג ַאװַאהעי טָאה
 ירַאֿפ עקשמעּפָאק ַא ןוא ןעמונעג רע טָאה גילייוו

 זַא ןעהעזעג טָאה ןיק זא ןוא + ןע'ןיק ןעטלָאש
 ןייז ןעפָאלשַאב רע טָאה ןוט וצ סָאװ ָאטשינ זיא'ס

 ץעטמהירַאב יד ןעמוקעגסיורא זיא ןופרעד ןוא בייוו

 -ביא יד ןוא םח ןוא חנ ןוא ךמל ןוא ךונח החּפשמ

 "עג ןעבָאה ןעשנעמ יד זַא ןוא 4 ןעטרָאד עניר

 -סעװַא ךיז ייז ןעבָאה נילייוגנַאל זיא'ס זַא ןעהעז

 -טשינ ענעגייא ערעייז ןופ ןעטַאש ן'רעטנוא טצעזעג

 ערעייז ןייז אנקמ ןעמונעג ןוא רַאה ענעריושעג

 קירוצ םינכש ערעייז ייז ןעבָאה + םינכש

 ךַאנ זיא'ס זא ןעהעזעג טָאנ טָאה + ןעווענ אנקמ

 זיא'ס ןוא לובמ א טכאמעג רע טָאה גילייווננַאל ץלַא

 זא ןעהעזעג הנ טָאה + גיד ע ב על ןערָאװעג

 ךיז ןעמונעג רע טָאה ןוט וצ סָאװ ָאטשינ זיא'ס

 טימ ןעלעיּפש ךיז ןוא הכית א טימ ןעקשטַאפמורא
 6 םרעטַאנרעפיּפ יד טםימ ןוא סעקירוועוו יד

 קריצ א ןענעפע ןעסַאלשַאב רע טָאה ךָאנרעד

 ןעבָאװ ! טלעװ רעד רעביא ןערהַאפמורא ןוא

 ןעבָאה ילייווננַאל זיא'ס זא ןעהעזעג תויח יד

 טשינ ןענעק ייז זא ן'חנ וצ ן'הנעט ןעמונעג ייז

 חנ טָאה 4{ ןעכעל גידרעסאוו אזא ןענַארטראפ

 יד טםָאה { בייט עטמהיראב יד טקישעגפיורא

 עג יז טָאה נילייװגנַאל זיא'ס זַא ןעהעזעג ביוט

 ןעמונעג עלא ןעבָאה + ןעמוקענקירוצ ןוא ןעמונ

 )6 עלַא ןופ רהעמ טצינעגעג טָאה חנ ןוא ןעצינעג

 רעד ןוא קַאבנעגיצ רעד ןוא רעמַאנרעּפיּפ רעד ןוא

 ({ םימשה בל דע טצינעגעג ןעבָאה םירָאװנעדניל

 ךיױא זיא לובמ ַא וליפא זַא ןעהעזעג טָאג טָאה/
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 יד טעװעטַארעג ןוא ןעמונעג רע טָאה גילייווגנַאל

 + ןעניובנעגער א טימ טנידנעראפ ןוא טלעוו

 "געגער ןעכילמענ םעד ןעגנאהעגפיוא טָאה רע זַא

 "בנג'וצ םהיא טעוו'מ זַא טניימעג רע טָאה ןעגיוב

 עס ןוא ןעטליש ןוא ןערעזייב ךיז רע טעוו ןענע
 טָאה 4 ביײרטרַאפטײיצ לעקיטש ַא ןייז טעוו

 "נעגער םעד טשינ טעּפעשט עמ זַא ןעחעזעג טָאנ

 ןוא רעמַאעט טליּפשעג ןוא ןעמונעג רע טָאה ןעגיוב

 ןעננערב טשינ רע טעװו רהעמ זא ןעריואוושעג

 טָאג םהיא לָאז ױזַא טלעװ רעד ףיוא לובמ ןייק

 -נירט סעּפע ןהעג ןעמ זָאל טציא ןוא 4 ןעפלעה

 זיא סע טגָאזעג ןוא טצינעגעג חנ טָאה + ןעק

 טָאה 6 ןעקנירט וצ סָאוו ָאטשינ

 "רַאפ ןעסייהעג םהיא ןוא ןומעג ץינעג ַא אווַאהעי

 ןעטרַאװרעטנוא ןוא ןעטרָאנניװ .ַא ןעצנַאלּפ

 טָאה + ןעקנירט וצ סָאװ ןייז טעוװ רהָאי גיצניינ

 ךיז ןוא דרָאב עסייוו יד טײרּפשעגרעטנוא ךיז חנ

 -עגעג ןוא טראוװעג ןוא רהיא ףיוא טצעזעגקעווַא

 ךילקערש זיא'ס זא ןעהעזעג רע טָאה { טצינ

 ןעקנורטעגסיוא ןוא ןעמונעג רע טָאה גיליײװגנַאל

 "נעג א דייה רע היור ןעטרָאנניײװ םעד

 ָאה 4 רעדיילק יד ןעצינעגרעטנורא ךיז ןופ ןעמ

 וצ סָאװ ַאטשינ זיא'ס זַא ןעהעזעג ןעשנעמ יד ןעב

 -ָאלשַאב ייז ןעבָאה גילייװגנַאל זיא'ס זַא ןוא ןהעז

 יז ןעבָאה 4 ןיײירַא לעמיה ןיא ןעכירק וצ ןעס
 טָאג טָאה 4 לבב ןופ סערוט םעד ןעיוב ןעמונעג

 שכירק סעקינדונ עטלײװגנַאלעג יד זַא ןעהעזעג

 רימ זיא סע טכַארטעג רע טָאה םהיא וצ

 ( ייז ןהָא גילייווגנַאל גונעג
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 9 תונושל יד טשימעצ ייז ןוא ןעמונעג רֶע טָאה

 לעמיה ןיא ןעכירק זַא ןעהעזעג ןעשנעמ יד ןעבָאה

 טכַארטעג ייז ןעבָאה + טשינ ןעמ ןעק ןײרַא

 יז ןוא גילייווגנאל ךילקערש ויא'ס

 רעזלעה יד ןעדיינש ךיז ןוא ןעצינעג ןעמונעג ןעבָאה

 יַארּפש ענױזא ףיוא ןעדער ןוא ערעדנַא'ס סנייא

 סָאװ ןענַאטשראפ טשינ ןיײלַא ןעבָאה ייז סָאװ ןעכ

 רעיהעגנוא ןערָאװעג ייז זיא + ןעדער  ייז

 6 רעטייוו ױזַא ןוא רעטייוו ױזַא ןוא { גילייווגנַאל



 26 רךיא ןוא שנעמ רעגידנעכוז רעד

 ןערעטסניּפ ם'נופ ריט יד ףיוא ןעפע ךיא

 ךדניצ שינמייחענטלעװ ךיז טפור סָאװ רעלעק

 טכייל רהעז ןייא קוק ַא ביג עלעבעווש א ןַא

 טהע'מ וזא העוכ ןוא ;יכַאלפרעבױא ןוא

 ם י ר ב ח גָאז ןוא קירוצ ךיא םוק + טשינ
 קסעװַא ךימ ץעז ךיא ןא טש ינ טהעז'מ

 ןַא טדניצ ףָאזָאליפ רעד 4 ַאנימָאד ןעליּפש

 םוצ ןערהיפרעטנוא ךיז טסייה ןוא ןרעטמַאל ַא

 } קיזומ עילעּפאק א טימ גנאגניירא ןערעטסניפ
 טחעג רֶע ןוא גינעווניא ןיירַא ךיז רע טזָאל ןַאד
 6 טעשונַאלב ןוא טעשזנַאלב ןוא טהעג ןוא

 רע טמוק םורא רהַאי .גיצכעז-"וא-ייווצ ןיא

 ןעגַאלשרעד ןעטקַאװרַאפ טלַא טבױטשרַאפ קירוצ
 6 טשינ טהעו'מ טנָאז רע ןוא טױטכלַאה

 .טשינ ַא ןוא ףָאזָאליפ א ןעשיווצ קוליח רעד

 טיײברַא ףָאזָאליפ רעד סָאװ סָאד זיא הָאזָאליפ

 טשינ ןַאק עמ זא ןהענרעד וצ ףיוא טייצ עננַאל א
 ףָאזָאליפטשינ רעד תעב { טשינרַאנ ןהעגרעד

 ןוא ףעירבסעבעיל טביירש ןוא גָאט עלַא ךיז טדָאב

 יד טנעייל ןוא טלעכיימש ןוא ןעריצַאּפש טהענ
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 "רעד טשינ ןָאק עמ זַא ךיוא טסייו ןא זמייט

 "רעד שנעמ רעשיּפָאזַאליפ רעד 4 טשינרַאג ןהעג

 לַאװעג ןוא הימ רערעווש םימ טשינרַאג וצ טהעג

 "רעד שנעמ רעכילנהעוועג רע + ןעטסַאק עניד

 9 גנוגנערטשנָא םוש ןהָא טשינרָאג וצ טהעג



  ןעטקַאדאראפ עשיפָאזָאליּפ ןיא גנוביא צד זֶז
 טמשינ ןעק טשינ זיא סָאװ ךאז א

 זי א סָאװ ךַאז א זיולב ןעק ןייז-טשינ 4 ןייזטשינ
 ןיא סָאװ ךאז יד וליפא זא ןעגנָאז ןעמ זומ רעבירעד
 ךַאד יז טלָאװ טשינ זא + לעסיבא ךיוא זיא טשינ
 סָאװ ךאז עדעי 6 ןייז-ט שינ טנעקעג טשינ
 זַא ךילנעמ ןיוש זיא רעבירעד 4 זיא טשינ זיא
 םָאװ ךאז עדעי יו ױזַא רָאנ ( ןייז-טשינ לָאז יז
 רימ ןעזומ רעבירעד ןייזטשינ טשינ ןעק זיא
 ןא 4( זיא טשינ זיא סָאװ ךאז רעדעי זא ןעגָאז
 זיא רעבירעד 4 ןיז םשינ יז ןעק רעבירעד
 רעבירעד { ם ש י נ יז זיא רעבירעד 4 ײױ
 ּפָאק ןעכילקערש אזא בָאה ךיא ךא { יז זיא
 6 גָאטחעװ



 יא טלעוו יד טצופענסיוא םָאה טָאג אצצזו
 טָאה רע + עטסעב ןוא עטסנעש סָאד

 'פיוא טָאה ( ןעזלעפ עטרַאה יד טצינשעגסיוא

 ךעגקעװַא טָאה ( ןוז עכילרעייפ יד ןעגנַאהעג

 רעניא ןוא + דלַאװ ןעטמהירַאכ םעד טלעמש

 טרַאברעדנואוו יד ןעטָאשעצ רע טָאה דלַאװ םעד

 טָאה רע + יפ-יפ ןעכאמ ןעלָאז ייז ןעלַאניטכַאנ

 -ַא טש עג סיוא ןוא טײברַאעג ןוא טחימעג ךיז

 ילַאװג טימ ןוא הימ םיורג טימ גנידצלַא טעט

 ײרטעג:רוטמַאנ ױזַא זיא גנידצלא 4 ןעטסָאק עניד

 זוא + טשינ ןעלהעפ ןעגילפ וליפא { ךילגעמ יו

 "ףלַאוו וליפא ווא + סע ק ש ַא רומ ליפא

 ישוונעדניל ןא { הייל פ ןוא { זייל

 א + ךיז טרעדָאפ םע יו גנידצלַא { םיר

 טשינ ןוא טייקכילטקניּפ רעטסערג רעד טימ

 "עלע ןַא ךָאנ + יולפ ַא ךָאנ + טעװעלַאשזעג

 "לטע ך ַא נג ( עקירוועעװ א ך ַא נ ! טנאפ

 ךיז לָאז שנעמ רעד ידכ ץלַא ןוא { םימי ץכ

 טשינ ןוא ןעניוטש ןוא ןעניוטש ןוא ןעלעטשקעוװַא

 ׁשֹזַא ךיז לָאז רע ןוא + ןעניוטש וצ ןערעחפיוא

 ןעפורסיוא לָאז רע ןוא גנורעדנואווַאב ןופ ןענייוועצ

 -ר ַא ןַא ! ט ָא ג ַא ס ַאד ויא ןא
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 6( בעל ןיא רוח אוו ַָאז ! ט סיט

 -סקַא יד ףיוא ןייליירפ ןייז ןעלַאּפּפױרַא לָאז רע ןוא

 םהיא לָאז עמ ןוא דניק א יוװ ןענייוועצ ךיז ןוא ןעל

 רע טהעג ףוס םוצ ( ןעליטשנייא ןענעק טשינ

 ץנעדישראפ ןיא טפיטראפ הלכ ןייז טימ ייבראפ

 -נז עכילרעה סָאד טהעזרעד רע זַא ןוא ןעכַאז

 סָאד יו ןוא םי ם'נופ גערב םייב לעגנענרעמנוא

 ןעזלעפ יד ןוא ןייפ ױזַא טצוּפעגסיוא זיא ןעכלעמיה

 -ץטנסיוא ןענעז ןעטניוו יד ןוא טלעבוהעגמורַא ןענעז

 יד ןוא טצנאלגענּפָא ןענעז ןערעסאוו יד ןוא טסערּפ

 םוא קוק ַא ךיז רע טיִנ גידוועגניז ןענעז ןעלַאגיטכַאנ

 הלכ ןייז וא ( טכעלש טשינזיא 'ם טנָאז ןוא

 ה ש ק שי נ טגָאז ןוא ןעקָאל יד טכערוצ ךיז טכַאמ

 שודיח א סעּפע זייא 6 קעװַא ץיגרע טהעג'עמ ןוא

 יז סָאװ ןוא טנערעגפיוא ױזַא זיא טיײהטָאנ יד סָאװ

 ךיז טָאה + ןעשנעמ לעיפ ױזַא םיוא טע'גרה

 -אשאבוצ ךייא ךיא גער פ טניולעג רהיא

 רערעדנואוואב יד זַא רערעדנואוואב לעיפ ױזַא ןעפ

 טָאטשנָא ןייל 8 ךיז רָאג ןערעדנואוואב

 6 רעפעשאב ןעטאווירּפ רעייז
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 זיא שנעמ א ןוא טעקאנ זיא ףָאש ַא אצאשז

 צ רעכילריטאנ .ַא ! טעקַאנ

 וַא לו םײהטָאנ יד בױא ןעמ טכארט + דנאטש

 ןענָאק סָאװראפ ָאט שילארָאמ ןייז ןעלַאז ןעשנעמ יד

 "אק ןוא שעוורעטנוא טימ ןערעוו ןעריובעג טשינ ייז

 ַא רָאנ + ָאטשינ רעפטנע ןייק זיא + ןעשולעּפ

 -ענ ! עיצאזיליוויצ טרָאפ + געוװסיוא לעקיטש

 טייקטעקאנ רעזנוא סיוא ןעטייב רימ ןוא רימ ןעמ

 פילוט םענעּפָאש ַא טימ ןוא { ם'פָאש א רַאפ

 "נייפ רעד ןיא ןעמוק ןיוש רימ ןענַאק בייל ן'פיוא

 "נא ןעװ 4{ טפאשלעזעג רעטסלעבַאנ ןוא רעמס

 ע כ יל ש נע מ ןייק טשינ זיא טײקטעקַאנ רעז

 טשינ ןיוש ךיז רימ ןעפראד ע'נ ע פ ַָא ש ַארָאנ

 ןעגָארט וצ רַאנ זיא השוב ַא 4 רהיא טימ ןעמעש

 רעדָא ענרעבלעק ןייק טשינ רעבָא טיוה ענעגייא יד

 ןענעז תויה יד רָאנ { אברדא + עשיטניה

 "רעטומ םורַא יז ןעהעג { תומהכב עסיורג ךעבענ

 ןוא ןעמענ וצ ןייא טשינ ייז טלאפ סע ןוא טעקַאנ

 -נוא רַאפ טײקטעקַאנ ר עייז ןעטייברעביא

 6 לכש טאהעג ןעטלַאװ ףָאש ועװ רע + רערעז

 ךיז ןוא טיוהנעשנעמ 8 ןעדנושעגּפָא ייז ןעטלָאװ

 6 גנילהירפ ףיוא לעּפילוט סייוו ַא ןופרעד טכַאמענ
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 6 םי םייב ןעוועג ךיא ןיּב ןעטכענ אצןזא

 ןעסיורד ןיא םירַאװ ןעוועג זיא סע

 טָאה טפול עשירפ ןוא רעסַאװצלַאז ןופ םיטש יד ןוא

 עג ךימ טָאה רבח ַא ןוא ןעפורעג טעמכ ךימ
 לעטיבַא ךיז רהָאפ + ןערעדנַאװ לָאז ךיא טּפעלש

 םע ! רוטַאנ יד העז + טנַאזעג רֶע טַאה ךרוד

 רימ ןענעז דייר ענייז { גנילהירפ טציא זיא

 ענידנענייוו עיידטעג יו ןערעיוא יד ףיוא ןעלַאפעג

 ןעניפעג וצ טליופעג ךיז בָאה ךיא + רעטסעווש

 ט ש י נ לָאז ךיא סָאװ ראפ ץורית ןעטונ א סעּפע

 -נָאלּפעגטימ םהיא טימ ךימ בָאה ךיא 4 ןערהָאפ

 דונעג ךיז ןוא םי םוצ טעטנַאלּפרעד ךיז ןוא טעמ

 יד םורא ןוא ןערעסאוו יד םורא ןעטנַאלּפמורא ןעמ

 -עגלױאו א ןעוועג זיא סע 4{ ןעדמאז ץעגידייל

 טקריוװעגמימ טָאה רוטאנ יד + גָאט רעטצופ

 "עג ךיז טָאה םי רעבעיל רעד 4{ םםארנָארּפ ן'פיוא

 טעשטאק היח עדליוו בלאה א סעּפע יו טעשטאק

 ןוא דנָאלב ןעוועג זיא גנידצלא { טסימ ןיא ךיז

 ענירהעילעטימ עשטייד א יו ךילבעיל ןוא שיראנ

 ןוא לימש ןעװעג זיא םוטעמוא ? עטבעילעג
 ץגטָאנ יד ןיא ןעביא ןוז יד { ןעּפַאלשרַאפ

 ןעלעג טימ ןעסָאנעגרעטנורא טָאה ןעלמיה עטשנעב
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 6 שנע מ ר ע ק נ א ר ק א יװ רעסאווידלַאג

 .ןוא דרע רעד וצ טלעגָאנעגוצ קנעב עגירדינ יד ןוא

 -עגסיוא ןעבַאה םיפ ענרעזייא עטמירקעגסיוא טיפ

 6 סעטאמור ןופ ןעטילעג ןעטלָאװ ייז יו ןהעז

 גיל ךיא ןעוו ןיילא ךיא יוו ןהעזעגסיוא ןעבָאה ייז

 ןַאק ןוא טלעּפיײװצרַאפ-ליטש ןיב ןוא רעיפ עלַא ףיוא

 ץעגרע +! טסבלעז ךיז ןופ ןעכירק קעווא טשינ

 א ןעװעג זיא םי ןופ ןעטרַאב ןעבעל רעטייוו

 רַאנ ןענַאטשעג טשינ זיא עכלעוו קנאב עיירפ

 "וצפיוא ךיז טיירג טנעלעגנַאבלאה זע סעזע ג

 ךי טכאד טָאה יז + ןהעגוצקעווא ןוא ןעביוה

 זיא רימ ייב והיא מ ה עז טנַאזעג

 רָאנ לָאז ךיא זא + טשינרָאג סע

 טעב א ןעצימיא ךיא בינ ןעלעוו

 לייוורעד רָאנ + קעווא ךימ רע טמענ

 "עג ךיא ןיב ןעמכענ + ט שינ ךיא ליוו

 םורג א ןעבעגעגּפָא רימ טָאה רע ןוא םי םייב ןעוו

 ןעלָאז רשפא ןוא ןעפיולטנא וצ ךיז טיירג רֶע זא

 ( ןומ רע לָאז סָאװ ןוא + ןעמאווצ ןעפיול רימ

 סע יו עהווע + גירעפעלש יוזא זיא רֶע ךא ןוא

 םייב ןעוועג ךיא ןיב ןעטכענ 4 םהיא טרעפעלש

 זיא'ס לייו + ןעלהעצרעד ךייא סע ךיא זומ םי

 ואוו ןעסיוו וצ עמכישעג רעד רַאפ גיטכיוו רהעז

 ךימ טָאה ןעמ סָאװראפ ןוא ןעוועג ןעטכענ ןיב ךיא

 6 !יוהעפאק ןיא ןעהעזעג טשינ גָאט ןעצנאג א
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 -ָארקעג בָאה ךיא סָאװ ךובגָאט ןיימ ןיא יא א

 "עזעניכ רעטּבילעג ןיימ ןופ חנתמ א ןעג

 ךיז טָאה לעטניו א { ןעבירשראפ טחעטש ןיר

 בָאה ! ןיירא בוטש  ןיימ ןיא טעשזנַאלבראפ

 -םיורא סע לָאז רע רענידזיוה ןיימ .טגָאזעג ךיא

 עדמערפ ןייק טשינ ףראד ךיא לייוו ןעביירט

 רעניד ןיימ 4 בומש ןיא רימ ייב ךעלטניוו

 ןרעטנוא לעטניו עכילמענ'ס ןעמונעגנָא טָאה

 רעבָא + ןערחיפסיורא טלָאװעג סע ןוא םערַא

 זעװעג זיא'ס { םיפ יד ןופ ןעלאפעג ךאבענ זיא'ס

 טלחיפעג ךיז טָאה ליומ ןופ 4 לעטניוו רוכיש א

 טלעכיימשעג ןייפ יוזא סעּפע טָאה סע ןוא ןייוויאמ

 סע + גנוגידלושטנע ןעטעבעג ןוא טלעּפאלּפעג ןוא

 -יוהעגפיוא ךיז ןוא לעווש רעד ףיוא ןעלאפעג זיא

 זא טלהעצרעד טָאה'ס ןוא ןעלאפעג רעדיוו ןוא ןעב

 ןעמ זַא דנַאלננילהירפ ןופ טייוו ץענרע טמוק עס

 םעד דובכל טעקנאב א ןעבעגעג טנייה ןעטרַאד טָאה

 -ראפ ץלא ןופ םואעליבוי ןענירהעי ןָאילימ גיצפופ

 ךיז טָאה רעטעּפש לעסיבא ! ןעטניוו עטנינייא

 ןעמונעג ןוא םיפ יד ףיוא טלעטשעג לעטניוו סָאד

 א יו ןעקָאל יד טימ ןוא טנעה יד טימ ןעפראוו

 קאבניק םעד טסיירראפ סָאװ ןירעצנעט ענרעדַָאמ

 דליוו ןערָאװעג לעטניוו סָאד זיא ןַאד + לעמיח םוצ

 עג א טימ ןעפייפ ןעמונעג טָאה ןוא עגושמ ןוא

 ויב ןעפיפעג גנַאל ױזַא טָאה סע + רעמָאי

 ןוא לעצפיז ךאווש ץרוק א ןוטענ טָאה סע טענַאװ

 -זיוה ןיימ לָאז לָאמ עטייווצ'ס + ןןעברָאטשעג זיא

 -נָאלבראפ ראפ רימ יד ןעכאמפיוא טשינ רעניד

 6 ךאלטניוו עטעשז
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 -ע ק ו ? זא רימ טעדלעמ ןהָאה ןיימ א א אן
 6 םיורא דלאב טמוק ןוז יד וק י ר

 הרושב עבלעזיד סיוא רע טגניז הירפ רעד ןיא עלַא

 רעד 4 סעיינ עגידלַאוװעג ַא זיא'ס זַא טניימ רע ןוא

 רעד + גנַאגפיואנענוז ם'נופ רעדלעמ רעלעיציפָא

 רָאנ ענעגייא'ס גָאט עלא טעמכ טהערק סָאוװ ןהָאה

 ןעכילרעטומ יד ןוא + לעד'נח רעדנא ןא טימ

 א ראפ ( איבנ א ראפ םהיא ןעטלאה רענהיה

 המשנ רעטעשזנַאלברַאפ ַא רַאפ { רעגנערבנענוז

 רעשיריל רעד + ןעהערקסירא ךיז ז ו מ סָאװ

 -נעהערק םױלּפ ן'פיוא רענעזָאלבעגנָא רעצלַאטש

 סָאד רע טהערק גָאט ןעדעי טעמכ 4 ןהָאה רעגיד

 א טימ + על'העונת רעדנא ןא טימ רָאנ עבלעז

 זיא סָאד זא טניימ רֶע ןוא { לעשטיינק יינ

 םוצ םהיא טמוק עס זַא ןוא { סאזַאךוא-סנױזַא

 רַאפ רעלוט גיצכעז ןוא טרעדנוחרעיפ ןעטסניצניוו

 ירָא ןהָאה + רעניימ ןהָאה ַא + הערק ןעדעי
 6 רעגידלושמוא ןהָאה רעשיראנ ןהָאה { 'רעמ

 ט ז ו מ וד ןוא ןהָאה רעליואוו א ךאבענ טזיב

 6 יװא ךיז וטזָאלב סָאװראפ רעבָא + ןעהערק

 ןיד ןעגעװ ךיוה יוזא ומסהערק סָאװראפ ןוא

 6! טסהערק וד סָאװ ןעהערק | ע י ט ש
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 ירא דלאב ןיוש זיא טייצנעגילפ יד אאאזװ

 ךיז טלעּפאצ טרָאד ןוא ָאד + רעב

 תףיוא טגניז ןוא טלעצנעט + געילפ עטצעל יד ךָאנ

 -רעבָאטקָא רעד ןופ טלעטיורעג זיא סָאװ ביוש רעד

 ביוש יד ױזַא טנערב סָאד זַא יז טניימ { ןוז

 -לאוונענילפ רהיא יז טצנַאט + ר היא בעילוצ

 זיא ץראהנעגילפ ןיילק רהיא ןוא לעמיח ןעגעק רעצ

 :ךילרעייפ { דיירפביול טימ ןוא גנאזעג טימ לופ

 רהיא טהעז דלָאגהילג טימ טריצראפ + גידרעייפ

 ןיא טגָארט גיוא ןעגילפ סָאד וא + טלעוו יד סיוא

 ידרע ןעגידנענוז ןעגידנעהילג ןעגידנעכַאל א ךיז

 ילעטימ רעד זיא גילפ יד יז ןעכלעוו ןוֿפ לעגוק

 "ירא רעבָא ןיוש זיא טייצנעגילפ יד { טקנופ

 ןפיא + דנאל ןיא ןױוש טרעטניו סע + רעב

 עטיוט יד טניל טייקכיוה רעשילארָאמ ןופ טיפוס

 עניילק ןענייז ןעלארענעג ערהיא }4 הנחמנעגילפ

 ס ַאוו עגינעקנעגילפ יד + ןעטקנוּפ עגיסירדרעביא

 טקנע בע ג קר אטש יוזא ןעכַא ה

 ןעניַיז ןוז רעד ןיא ץאלּפ א ךָאנ

 ! ןעגיוושראפלעיפ ןוא ליטש שיטארקַאמעד יוזא

 -עגניא ךיז טָאה שיורעגנעגילפ עגיזיר סָאד

 "רעקוצ םעד ףיױא עקאטאנענילפ יד { טליטש
 /וד

; 



 שינרעטַאלפץראה רעייז 4 רעבירָאפ זיא דלעפ

 "רעטנוא ןופ טולב םעד ןיא טרעטיצעגסיוא ךיז טָאה

 ןיא ןעקנורטרעד ךיז טָאה + ןענוז ענידנעחעג

 גיהור ןוא ליטש יוזא גנידצלא זיא טציא { םחיא

 טהערד טלעוו עטראּפשעגנייא יד יו טרעה עמ זא

 "ניו סע + טעּפירקפ ןוא טסבלץעז ךיז םורא ךיז

 עטצעל יד רָאנ ! דנאל רעזנוא ןיא ןיוש טרעט

 .טגניז ןוא רעטסנעפ ן'פיוא ךָאנ ךיז טלעּפאצ גילפ

 רעבָאטקָא רעטיױרטלַאק רעד וצ גנאזעגנעגילפ רהיא

 : 6 ןװ
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 ןעדנובעגסיוא ךיז טָאה ןעבעל סָאד אי ןוו

 םימ טצירּפשאב ךיז טאווארק םעד

 -רעמאעמ א ןהעז קעווא זיא ןוא רעסאוו-שינלעק

 ןיא טצעזעגקעווא ךיז טָאה ןעבעל סָאד { קיטש

 - 9 ל ס ַא ד ןעלירב יד ןָאטעגנָא + עשזָאל א

 היטכיוצרוק לעסיב א זיא ןעב
 ןיא + ענעצס יד ןעטכארטאב ןעמונעג ןוא

 ףיוא בומ-םוי רעגנעטלעז א ןעוועג זיא טקא ןעטשרע

 טָאה ןעבעל סָאד סָאװ בוט:םוי אזא { ענהיב רעד

 זיא ןעבעל סָאד ! ןהעזעג טשינ לָאמנייק ךָאנ

 רעטייוו ךיז טָאה ןוא טריסערעטניאראפ ןערָאװעג

 -בעיל יד ןעמוקעג סיורא ןענעז סע + טקוקעגוצ

 ןעבעל סָאד סָאװ דייר עניוזא טדערעג ןוא רעבָאה

 סםָאד 4 טבעל עס טניז טרעהעג טשינ סניוזא טָאה

 רעד רעביא ןעניובעגרעבירא ךיז טָאה ןעבעל

 } טרָאװ א ןערילראפ טלָאוװעג טשינ ןוא עשזָאל

 שניוזא טרעהעג ןעבעל סָאד טָאה ןעוו רעניימ טָאג

 זיא ןעבעל םעד ר ַא 9 םהיא רַאֿפ 4 דייר

 ןיא ןוא ןעמייווצ ןיא 4 יינ קָאטש ןעוועג גנידצלא

 שעלעניגירַא ענױזַא ןעמוקעגרַאפ ןענעז טקַא ןעטירד |

 יד ןעמונעגּפַארַא טָאה ןעבעל סָאד זַא ןעקילגמוא

 "עז רעסעב לָאז סע ידכ טשיוועגסיוא ייז ןוא ןעלירב
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 "נָא ןוא רעטנעהעגנ ןעגיובעגוצ ךיז טָאה סע + ןעה

 ,-ָאה סָאװ ןערָאיטקַא יד ףיוא ןעגיוא יד טגנערטשעג

 |1עבעל םָאד סָאװ ךארּפש ענדָאמ אזא טדערעג ןעב

 ,זיא סע 4! טרעהעג טשינ לָאמנייק ךָאנ טָאה

 | םעד ןופ גנולדנאה רעד ןופ טּפאכראפ ןערָאװעג

 ' ןייק ןיא ןוא טרָא םוש ןייק ןיא לָאמניק { קיטש
 .ץניוזא ןהעזעג טשינ ןעבעל סָאד טָאה טייצ םוש

 ןיא ןהעזעג טָאה סע יו ןעשנעמ ןופ ןעגנולדנַאה

 ןפיױא ןעלאפעג זיא גנַאהרָאּפ רעד + רעטאעט

 -עגפיוא ךיז טָאה ןעכעל סָאד + טקא ןעטצעל

 ןעגירשעג ןוא טנעה יד טימ טשטאּפעג ןוא טלעטש

 ןופ ןעגנאגענסיורא זיא ןעבעל סָאד זא ? ָאווארב

 םע ! טעּפש ןעוועג ןיוש זיא גנולעטשרָאפ רעד

 ךָאנ בלאה ( רעגייז ןפיוא ןָאמעג קוק א טָאה

 -כַארטרעביא ןעמונעג טָאה ןעבעל סָאד + ףלעווצ

 טכאנ ייב טנייח ןהעזעג טָאה סע סָאװ גנידצלא ןעט

 ןוא ןיילא ךיז טימ ןעכיילגראפ סע ןוא רעטאעמ ןיא

 טסייוו ןעבעל סָאד זא םולש םוצ ןעמוקעג זיא םע

 ןופ ךיז ףראד סע ןוא ןעבעל וצ יוזא יווװ משינרָאג

 ןהעז ןוא רעטאעמ ןיא ןעּפאכניירא םייצ ןצ טייצ

 יו ןעסיוו לָאז סע ידכ ןעלדנאה ןעשנעמ יוזא יוװ

 ( ןעטייחנעגעלעג עבילנהע ייב ןעלדנאה וצ יוזא |

 גיסעמלעגער ןעבעל'ס טהעג ןָא טלָאמאד ןופ ןוא

 טרָאד ךיז טנערעל סע ןוא ןיירא רעטאעט ןיא

 גָאט א סָאװ ןוא ןעטסעשז ןוא גנעג ןוא ןערעינַאמ/

 ץלא ! רעטנאסערעטניא ץלא ןעבעל סָאד טרעוו

 6 רעשילארטאעט ץלַא 4 רענעפילשעג
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 יוק רימ וצ טעוו רעשרעה רעד זַא ןוא א א אןִש

 בינ ןהעש עטיב ןעגָאז ןוא ןעט

 יַאפ ןייד רַאפ ןעכעל ןייד קעווַא
 ינו ד א ןרעפטנע םחיא ךיא לעװ + דנאלוע ט

 זיא ןעבעל ןיימ +! ןיימ וד גינעק

 }6 םס'טָאנ זיא סע ! סניימ טשינ

 רידנאמ ַאק טפיוה רעד זיא רע

 "שיר עט נא פניא ןע ט156 םעד ןופ

 י'עג םופ םלַא טנַאקַאב טנעמיגער

 ועבעל סָאד ! טייהשנעמ עדנעה

 ייילפ רעד ףיוא גָאר מט ךיא סָאוו

 רימ ט ָאה רע ! סנייז זיא ץ צ

 רעסיורנ רעד ןיא טקישענסיורא

 להעפאב םעד טימ טכַאלש טלעוו

 ! ךיו ייב ןעטלאה סע לָאז ךיא זא

 זיב + םס ָאד ט סייה ןע בעל סָא ד

 -ורקירוצ סָאד טעוו רע ןענַאוו

 רעה טנַאטוידַא ןייז ךרוד ןעפ

 ט ָאה גינעק רעה לייוורעד ! טיוט

 ( ןעפורענקירוצ טשינ ךַאנ סע רע

 -קעווא טשינ םענייק סָאד ףראד ךיא זא סָאד טסייה

 : ךיז ייב ןעטלאה סָאד ףראד ךיא רָאנ ןעבעג
 נז



 יעגקירוצ ןעסייה ךיז ןוא ט נא טויד א ןייז
 יי ב ןעבָאה טשינ סע לעװ ךיא ןוא ןעבעל'פ ןעב

 יט פ ַא ה ו אוו +{ ךשוח ןוט ךיז טעװו ךיז

 ץיינילעגָאפש ס ַָאד ןוטע9 נניח א

 ריד בָאה ןיא סָאוו ןענעל
 "טָאג יד ןעיירש טעװ + ןעכענעגקעווא

 וט סָאה טנעהר א ראּפ ?סָאוו ? טייה

 -ענסיוא גיצנוק אזא ןעמענ וצ

 "ע ג-ט נאה טימ ןעבנעל ט צינש

 -קעווא סע ןוא ןערעיוא שטכַאמ

 רעביראד ןוא 4{ גינעק ןייד ןצקנעש

 ןעגידלושטנע ןעזומ רימ רהיא טעװ דע ז י י ק רעה

 אזא טימ ןוט בעילוצ טשינ ךייא ןַאק ךיא סָאװ

 יָאפ ן'ראפ ןעבעל'ס ןעבעגקעווא יו טייקגיניילק

 ךיא המחלמיט ש י נ המחלמ- ַא י { דנאלרעט

 24 ןעבעל ףרַאד ךיא + ךאז ן יי א רָאנ סייוו

 יקעריד 4! רעגינעו טשינ 4 תעליתעמ א העש

 6 אוָאהעי רעה ץנעלעסקע ןייז ןופ להעפאב רעט
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 בוט'םוי רעד רעטנעהענ טמוק א א אש
 6 רעגנירג רימ טרעוו תועובש

 -בלַאה ַא ןיא יו { המשנ רעד ףיוא רעגיטכיל

 ץעגרע טהעזרעד רהיא זא גָאט ןעטנעקלַאוװראפ

 טרעװ יוזַא + קעלפנענוז ַא דלעפ ןירג ַא ףיוא

 ןעמוקנָא'ס להיפרעד ךיא ןעוו טוגנ ןוא גיגנאב רימ

 ךימ ךיא ןַאמרעד ( בוט-םוי"הריפסי-ךָאנ םעד ןופ

 -מייה םירָא ןיימ טנירג עט

 ןוא גנוי ןענייז ןעברעו יד + ? ע ט ד ע ט ש

 םייב רעמיױביַאמ יד ןערעטיצ סע 4  גיטּפַאז

 ענירג רעייז רעבירא ןעטפוד ןוא רעטסיולק

 רע ל גגניא ע ש י ד י א  זנוא וצ ךיירפ

 ענדָאמ יילרעלא יד .{ ןעטרָאג םייז רענעי ףיוא

 עגיברַאפלעיפ ענױזַא טימ םורַא ןעהעג לענייפ

 עשידיא ןעגניו ןוא ּפעק יד ףיוא סעקלומראי

 -לאהעגניא + עליטש ( ץגיטעמוא 4{ םינוגנ

 ךיה א טימ לעגיפ רעטלא ןא רענייא + ענעט

 "יואוו רהעז סאג רעד רעביא םורא טהעג לעטסירב

 יו לרעּפרעקרעביױא םעד טימ טלעקַאש ןוא שירעל

 ץעלעקלומראי עגיבראפ סָאד ןוא עלעקשטאק גנוי א

 ןעצלַאמש םענעביוהעגפיוא ןייז ףיוא טרעטיצ

 ןוא טגניז רע + טגניז ןוא טסע רע ! ּפָאק
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 רעכילקילגמוא ןייז טענאוו זיב גנאל יוזא טּפע

 םהיא לָאז רע זא טעב ןוא ןהעג וצ טמוק רעדורב

 יא רע טרעה םלָאמאד + ןעבעג סעּפע ךיוא

 ןייז וצ ןָא טביוה ןוא רעגניז א ןייז וצ ףיוא ןעצנאג

 ןיימ ןיא תועבש + ר ע פ עןא זיול ב

 ? גיטכיל יוזא זןיא גנידצלא ןוא { הנאלמייח

 גרעב יד א + גיט כיל + ני ט כיל

 ןוא םנירג ןעלעדייא רעייז ןיא טריצעגסיוא ןענייז

 םימ ןעטעטסעיאמ עטצוּפעגנירג עטלא יוװ ןעציז ייז

 -געטשרַאפ-טשינ ןעלמרומ ןוא ךיז רעטנוא סיפ יד

 ןעגיל ןעלָאט עכיליורפגנוי יד ןוא { דייר עגיד

 ןעגעק רעטכיזעג עגידעכאל יד טימ טײרּפשעצ

 ןוא ! טסירב עטגנילהירפעצ יד טימ { לעמיה

 זיא סע + גנוטכורּפַאב רעייז ףיוא ןעטרַאװ יז
 סיוו ( ןוז ןוז ןוז ( ןירג ןירג ןירג

 "ילב ןוא גנוהילב םוטעמוא 4{ סייו קייוו

 } ךאדלוש ןעטלא םעד ףיוא וליפא 4{  גנוה

 וליפא + קרַאמ ןופ רענייטש יד ןעשיווצ וליפא

 סע + ןרעױמ עטלא יד ןופ לעגיצ יד ןעשיווצ

 ןעצלעמש ןוא ןענערב ןעלמיה עלא זא ךיז טכאד

 ףיוא ּפָארא ןעניר ןעלמיה ענעצלָאמשעצ יד ןוא ךיז

 -ַאלפ גנידצלַא רעביא א {! לעטדעטש רעזנוא

 ןוא לעמיה ןוא םנירג ןוא סנירג ןוא לעמיח טרעט

 . לעמיה רעד טרעטיצ ןערעדָא עגנוי עניימ ןיא וליפא

 יִָצטש ענסיוא ןוא ןייר ןוא חהַאלבכ

 ףױא ןעהעג ןעגיוא עניימ ןיא א + מט נ ע ר

 ענעדלָאג סייוו יו תונבל עט'מולחרַאֿפ שעסיורג

 -ךןירו ןוא רעמיױביַאמ ןוא תועובש ( לעּפע

 ןעמ זא קנאדעג רעד ןוא + ןעברעוו עגידנעצנאלג



 יד א ןוא ךייט ןיא ןעדָאב ןענעמ דלַאב ךיז טעוו
 דלאב ןעלעוו לעדיימרעמוז םעד ןופ םיּפ עסיוורַאּב

 "ימכיזכרוד עניטכיל יד וא ע נ י י מ ןערהירנַא

 יד ןערחירנָא ןעלעוו ןעמָארטש ענרעטומלרעפ ענ

 -נעשראק עסייוו יד ןוא { ץראה ןיימ ןופ ןעגערב

 ךָאנ טשרָאד רעד ןוא גנונּפַאהנעזיױר יד ןוא דיירפ
 םָאװ טסיירט ענירג יד ןוא טולבלעשנייוו ןעטיור

 פיורא ןעלָאמ-האובת יד ןופ טנעה ערחיא טביוה

 יז וא + לעמיח םעד ןוא + דרע יד טשנעב ןוא

 ףיא ןוא + תועובש ןייז טעװ דלַאב + ןעשנעמ

 ןעקנירט ןוא טדַאטש ןיא ןעחערדמורא ךימ לעוו

 ?+ ץעוואק יו רעטיב זיא סָאװ טייקצראווש-רעטרעוו

 -גנַאל רעטקנימשעג ןיימ טימ ןעציז לעוו ךיא רעדָא

 ןיא ןעטכארטקירוצ ךיז ןוא םי ןעבעל עלייוו

 רעניוו ןיימ ןופ בוט-םוי םענעסעגראפגנאל םעד

 6 רימ וצ זיא העװ יו ( דיײרפ



 א טָאה ערעזנוא עיצאזיליוויצ יד אאצ צין

 טשינ רָאנ םריזיליוויצ םענייא ןעדעי

 ןעמעלא טָאה עיצאזיליויצ יד { ןייל א ךיז

 זיא ןיילא רעבָא לעּפָאגרעסעמ טימ ןעסע טנרעלעג

 -"רעסערפנעשנעמ עטריזיליוויצנוא ןא ןעבילבעג יז

 עבעילנעשנעמ טנערעלעג ןעמעלא טָאה יז + עק

 -רענעטַארבעג שנעמ םעד בעיל יז טָאה ןיילא ןוא

 ןעגָאוט וצ טנרעלעג ןעמעלַא טָאה יז { דייה

 ן'טימ זָאנ יד יז טשיװ ןיילא ןוא ךעלכיטזַאנ

 ןוא יירענידנעצעג טפאשענבָא טָאה יז + לעברא

 רעטסשירַאנשיראפ רעד וצ יז טניד ןיילַא

 וצ + טריטסיזקע זיאיסערךעוו טָאה סָאװ ןיטעג

 -אשעג טָאה יז + עט כיש עג טל עוו רעד

 א ןעבילבעג יז זיא ןיילא ןוא רעלטסניק עמיורג ןעפ

 -רַאפ טָאה יז 4 ןיטנאטעליד א + ןירעשופ

 טביולג ןילַא ןוא סנעביולג שיינ יײלרעלַא טיירּפש

 טָאה יז { דייר ענעגייא ערחיא וליפא טשינ יז

 "ונאב ךיז שעוורעמנוא עגיטסייג ןענַארט טנרעלעג

 דילבעג יז זיא ןיילא רעבָא ףייז רעגיטסייג טימ ןעצ

 6 טריזיליויצננא { טּפַאהלעלע 4 גיצומש ןעב

 "יליויצ ר ע נ ר ע ד ַא מ רעד ןופ טכיל ם'ניא

 רעזנוא טריזיליוויצנוא יו טשרע רימ ןעהעז עיצאז

 6 שיטָאטנעטַאה יו { זיא עיצאזיליוויצ
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 -ַאה טפרַאדַאב ןעטלעמונַא בָאה ךיא אאצשו

 ךיא בָאה + טרָאװ ַא סעּפע ןעב

 ךיא ואוו טלעטשענקעווא סע ןוא ןעפור טקישעג סע

 א טרעהרעד ךיא בָאה םיצולּפ { טפראדאב בָאה

 ןוא עיינ עטלא ןוא עגנוי רעטרעוו יילרעלא ןופ שער

 ןוא רעיוא ןא טניילענוצ בָאה ךיא { עטצונעגּפָא

 ם'טרָאװ םעד ןופ לעמוט םעד טרעהרעד בָאה ךיא

 טימ ןעמוקעג זיא םָאװ החּפשמ רענעזַאלרַאֿפ

 סעמהומ ס'טרָאװ םעד ןעוועג ןענעז םע 4 םהיא

 ןוא רעדירב ןוא רעדניקרעטסעווש ןוא סרעטעפ ןוא

 ןוא טּפוטשעג ךיז ןעבָאה עלא ןוא { טיילסדנאל

 -רעמָאפ םעד טימ ןעמאזוצ ןהעטש טלַאװעג

 ייב ןעטעבּפָא טבורּפעג ךימ בָאה ךיא { טרָאװ

 טשינ בָאה ךיא זא טנַאזעג ייז בָאה ךיא { יז
 הוא ןעבָאה טשינ ףרַאד ךיא זַא ץַאלּפ ןייק

 וענַאטשַאב ןענעז ייז רעבָא { החּפשמ עסיורג
 - אניא עלַא ןעלעטשקעווַא ייז לָאז ךיא סרעייז ףיוא

 .םיױא טזומעג בָאה ךיא { טשינרָאג רעדָא םענ

 ם'מרָאװ םעד טימ ףַארגַארַאּפ ןעצנַאנ ַא ןעלעטש

 ןוא רעדניקרעטסעווש ןוא סעמהומ ןוא סרעטעפ

 רימ בָאה ךךיא 4  טיילסדנַאל ןוא סרעגָאװש

 6 ןעפלעה טנַאקעג טשינ
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 גרעּב יד ןיא ןעוהַאּפ ןעשנעמ לא

 גרעב יד ןוא + ןעטסוח ןײרַא

 -ָאה ןוא טצופענסיױא געט עצנַאג ןעהעטש סָאװ

 ןיא ךיז ןערעה ןהעג וצ ןיהואו טשינ ןעב

 ךז ןענרעל ןוא ןעטסוה ןעשנעמ יד יו

 ךיז םומ על'הנבל סָאד ןעו טכַאניּב { םיוא

 םטלענרַאּפ ַא לעמיה ן'רעביא ךרוד-ריצַאּפש ַא

 'רַאפ ַא םימ סנעּפמורּפשעגניא ןַא סגרַאק א
 זַא ךילרעּפנישַאב רהיא טהעז ליומ טמירק

 6 טלץיּפשעגסױא + ןעכַארבעצ 4 קנארק זיא יז

 ןעלאש עלעקנוט טימ םורא ךיז יז טלעקיוו קנילפ

 טקעד יז ןוא ןעלטנַאמ עטלא טימ סעטַאמש טימ

 יז זא ךיז םכאד סע + טרעטיצ ןוא ןייא ךיז

 טימ טסוה יז יו ןעמ טרעה דלאב רעבָא ( טפָאלש

 טסוח א טסוה יז + תוח כ ענידרענוד

 ןָא טביוה יז טענאוו זיב גנאל יוזא ךאבענ טפסוח ןוא

 העש א ןיא + ןערערט עסיורג טימ ןענייוו וצ

 עדעימ א עטנייוװעגּפָא ןא סױרַא יז טמוק םורַא

 רהעמ ןוא + רעהירפ יװ ערעגיטכיל א רעבָא

 יז + ןעבעל ןעביילב וצ חכ רהיא ןיא טביולגראפ

 רעדיו טקנירמ יז ןוא ןעריצאּפש רעדיוו טהעג

 יז ןוא שיילפנעיליל רעדיוו טסע יז ןוא ךלימ-לעמיה

 6 טםפול + םפול + טפול ןעּפעש רעדיוו טהעג |

 4 טנַאזענסניימשימ שנעמ א יו טקנוּפ
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 רעפעפ יד ןענעז ןעזארפ ןוא רעטרעוו אצ ןא

 6 ןיירא ךיז טסנידייל וד עכלעוו ןיא

 6 ךכ א ךס א וטסדער טבעילראפ ןוא לופ וטזיב

 וד לייוו רָאנ סעּפע ןעניימ רעטרעוו יד לייוו טשינ

 טזומ וד + ןעדערוצניירא ךיז סָאװ ןיא ןעבַאה טזומ

 -קילגמוא רעד יו טזיב וד { םעטיטנאווק ןעבַאה

 יד ןעפאשאב ןיילא ףראד סָאװ רעפיש רעכיל

 6 וט וו מ ןעמיווש ליוו (+ ם י םעד ןוא ףיש

 שנעמ א ןופ טנַאזעג טכעלש טשינרַאג זיא סָאד סָאװ

 נָאטהעװנָאצ א ןופ ןעטילעגסיוא טרעוו סָאװ

 םשינ עץעקאט סָאװראפ ןוא 4 ך י א יוװ יוזא

 סָאװראפ { טספבלעז גַאטהעװנהַאצ םעד ןעצונסיוא

 נַאטהעװנָאצ ןעגימפערק ןיימ זענַאּפשניײא טשינ

 -ראפ טימ ןעהערד ךיז לָאז רע דַאר-הסנרּפ םעד ןיא

 לץיפיוזא ןעטייבראסיוא רימ ןוא ןעגיוא עמכאמ

 -ירדסיוא טשינ סָאװראפ 4{ ראלָאד לעיפיוזא ןוא

 ןעטסנעלק םעד ןיא זא קנאדעג ןעכילדנענוא םעד זעק

 גָאטהעװ רעטסערג רעד ןעטלַאהרַאֿפ ךיז ןַאק ןָאצ

 זיא םוזרעווינוא רעצנאג רעד זא ןעגנירד ןופאד ןוא

 ףראד ןעמ סָאװ גָאטהעוװ רעהיור א יוו רחעמ טשינ

 ידכ זיא-טשינ-סָאװ א טימ ןעלננירמורא רָאנ םהיא

 -יימ וָאצ הַא + קורדסיוא םוצ ןעמוק לָאז רע
: 0 



 ןופ גָאטהעװ ןעסיורג םעד םורא טסּפאכ וד 4{ רענ

 א ןיא רעביא רימ םהיא טסיג וד ןוא טלעוו רעד

 ןענַאק םהיא לָאז ךיא סָאד יוזא טאמרָאּפ םעניילק

 ןופ גרַאב רעגיזיר וד הַא + ך י ז ייב ןעגַארט

 םעניילק א ףיוא ןעטייר וצ טסמוק וד סָאװ םירוסי

 + טויב וד ךילרעדנואוו יו { ןַאצ ןעניטשינ



 ֹ/י ( םומעמוא טייהיירפ { טייחיירפ

 טייהיירפ לעיפ ױזַא טָאה גנורעיגער רעד

 ןוא רעגריב ערהיא ייב ןעמענוצ ןַאק יז לעיפיוו

 -יוו םייהיירפ לעיפ ױזַא םָאה קלָאפ רעדעי

 6 גנורעיגער רהיא ןופ ןעמענקירוצ ןָאק סע לעיפ

 םשינ +{  טייהיירפ ןופ דנאל סָאד זיא אקירעמא

 ןופ רָאנ םייחיירפ טרָאס ןעסיוועג ןייא ןופ רָאנ

 ?ץיפ יוזא ַאד ןעבָאה רימ { ןעטייהיירפ יילרעלא

 ךיז ןערענלאוו ייז ןופ לייט א זא ןעטייהיירפ

 ףיוא ךיז טקוק רענייק ןוא טיפ יד רעטנוא ךַאפנייא

 ןעטסערג םעד ָאד ןעבַָאה רימ { םוא טשינ ייז

 יילרעלא ןיא טייחיירפ ןופ להאווסיוא ןעטסרעייט

 ןוא ןעבראפ יילרעלא ןיא ןעטמאמרַאפ ןוא ןערעמונ

 -יירפ יד ןהיזנעּפמול עכילטע ןעליו {+ ןרעטסומ

 יז ןעבָאה לטיל קנע ר פ א ןעשטניל וצ טייה

 ןעלפאנקעצ וצ טייהיירפ יד ערעדנא ןעליו { שש

 יז זעבַאה דניקרעגענ א ןופ ּפעק יד ךיש ערעייז טימ

 לעסיב א טייהיירפ יד עמאד ענהעש א ליו +{ סע

 -"וקאב סע יז ןַאק ןעמבעילענ רהיא ןעסישוצכרוד

 טייהיירפ יד טאמָאלּפידיּפַאט-ריזח א ליו { ןעמ

 עגיטכערטרעדינ טימ ןעטסיפיסאּפ עלא ןעפורוצנַא

 רעהא 4{ רעהא 4{ ןעמוקאב סע רע ןַאק ןעמענ
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 ןעטפערג סעד ןעבַאה ריפ ! ןעטפאשרעה עניימ

 ןעו טָאה רהיא סָאװ טייהיירפ ןופ להַאװטיױא

 סָאװ ץלא + רעייט טשינ ןוא ( ןהעזעג זיא סע

 ש כ י ל ט ע זיא ראפרעד ןעלחַאצאב טפראד רהיא

 ( ועצנימנעזארפ עשיט ַָאיר ט אּפ

 ךא ! ןהַָאפ רעד טימ ביוה עכילטע

 6 טטייהיירפ ןיא ךַאפנייא ָאד ךיז ןעקנירט רימ
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 יילַאפ רעצימע בוא { דניירפ ןיימ אוו
 טרַאװ ןוא קעװַא ךיז ץעז ךיד טגיד

 "עלרעד ריד וטסעוו רהָאי גיצכַא רחעפענמוא

 טעװ רע + המקנ עטסערנ יד םהיא ןיא ןעב

 ןייז וצ ריד ייב טמענ רעצימע כיױא { ןעבראטש

 ןוא קעווא ךיד ץעז { ןָא טשינ םחיא גָאלק טיורב

 ןעמוקאב רע טעוװ רהָאי ניצפא רחעפעגמוא טראוו

 ןרעביא ריד טיג רעצימע בא + הָארטש ןייז

 םהיא ןופ סָאװ טכארט ץלַאה קיטש א טימ ּפָאק
 רעמעּפש רהַָאי גיצכא ןא טימ ןערעוו ךאבענ טעוו

 רעצימע בױא 4 תונמחר םהיא ףיוא בָאה ןוא

 ןייז טימ טפיולטנא ןוא זיוח ןייד רעמנוא טדניצ

 6 ךילנעזר ע 5 ךָאנ טשינ םחיא ףיול ננוריצ

 ןיש םחיא טפיול ר עצי מע 4{ הימ עטסיזמוא

 םהיא טעװ רע ןוא טנאה ןיא רעסעמ א טימ רָאנ

 ןיײימ 4{ רעטעּפש רעדָא רעהירפ + ןעפאכ

 ריד ןעומ סָאװ עלא וצ גידענעג ייז { דניירפ

 םטכעלש ךאבענ טרעוו י י ז ךיוא לייוו סטכעלש

 6 המקנ ןייד ןייז םקונ ךיז טייצ יד זָאל ןוא ןוטשג

 | 6 ןוט וצ ןעלעפראפ טשינ סע טעווװ יז
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 םעד טזָאל { ףיוא ןעפייר יד טנַאלש 1 1

 } טלַא זיא סַאפ סָאד + םױרַא ןייוו |

 דעימ זיא סַאפ סָאד 4{ נולק זיא סַאפ סָאד

 + ןערעוװ יירפ ליוו סע ןוא טסַאל רעטיור ןייז ןופ

 ןעצירּפש + םיוא ןעפיר יד ןעמ טגָאלש

 רעטכַײפ רעד ןוא + ףיורא ןעלהארטשנייוו יד

 ןוא + ךורעגנייו ןעמיור טימ סיז טרעוו רעלעק

 6 ץנאט א ןעהעג ןוא ןעפיוזאב ןערעוו טנעוו יד

 םנעה יד ראפ ןָא ךיז טמענ עילעטס-רעלעק יד ןוא

 יד ןוא { ץנַאמט א ןעהענ ייז ןוא ליד םעד טימ

 ( טגניז ןוא טפיול ןייוו רעד ןוא + ןעצאלּפ ןעפייר)

 רעד ףיוא ּפָארא טרעדינ טייקטיור ןופ לובמ א ןוא}

 דָאב םיורא ץראה ןיד רע דור ב םענ + דרע)

 ןערעוו רוכיש סע טעוו ןייוו ןעטיור םעד ןיא ּפָא סע

 א טימ ץנַאט ןוא { היוללה ןעגניז ןעמענ ןוא

 ןעפייר יד + טנעה עטיור טימ ןוא ץראה רוכיש

 סָאד ! קראטש ןענעז ןעווייה יד { ןעגנירפש

 ןוא { ןעסירעצ ןוא טגָאנעצ ןייוו ם'נופ זיא טאפ

 רעד ןוא { טל אהניא ןערָאװעג זיא םרָאפ יד

 זיא רעלעק רעד 4 םרָאפ ןערַאװעג זיא טלַאהניא

 ןעקנורמרעד טרעוו סאפ סָאד ןוא 4{ ןייוו טימ לופ

 ןא ךיז טּפוז רעלעק רעד ןוא 4 טסבלעז ךיז ןיא
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 טימ ןוא { טלאפ ןוא רוכיש טרעוו ןוא ןייוו טימ

 6 טנעמַאדנופ רערוכיש רעד ךיוא טלַאֿפ םהיא

 ( ףָארטש ס'םָאג 4 זיוה ע'רוכיש סָאד ךיוא טלאפ
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 םפָאו יד רענַָא ןעקעסש םיגורתא אז זז1

 6 טשינ ןעקעמש םיגורתא יד ןעקעמש

 ןעּבָאה םיגרתא 6! רויע ח ןוא טָאג ןיימ

 6 זענ ןייק טשינ ייז ןעכַאה טפוד ןעכילרעה א

 ןעכילרעה ןייק טשינ ייז ןעבָאה זענ ןעבָאה ןעשנעמ

 -ראּפ ( ןייז יוזא סָאד לָאז סָאװראֿפ { טפוד

 ןָארטיצ א יו ןעמפוד טשינ שנעמ רעד לָאז סָאװ

 יו ןייר יוזא ןייז טשינ םעטָא ןייז לָאז סָאװראפ ןוא

 ( ןַאעאבעל נראב ם'נופ טמוק סָאװ טניוו רעד

 -נעיליל ןייק ןייז טשינ ןייצ ענייז ןעלָאז סָאװרַאפ

 ןעלקָאש טשינ ךיז רֶע לָאז סָאװראפ ןוא ןעטרַאג

 לָאז סָאװראפ + עמלאפ עקנַאלש א יוװ טניוו ם'ניא

 וצ ףיוא ןערָאװעג ןעפאשאב זיא סָאװ שנעמ רעד

 ןעלָאז סָאוװראפ ןוא ןעפָאלש ןעזומ ן ע ט י י ב ר א

 ןערָאװעג ןעפַאשַאב ןענעז סָאװ דעלזעק-רעצייווש יד

 ןייק ןעכאמוצ ןענַאק טשינ גידייל ןהענוצמורא ףיוא

 6 טייקכילשנעמ 4 רשוי זיא ואו ( יוא

 6 תונמחר ( קיגָאל
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 ןיימ טּפַאלקעג טָאח ןעשיק ז'רעטנוא יו ןִש

 סָאד זַא טניימעג בָאה ךיא ןוא לרענייז

 )6 ןעקַארשרעד ךימ בַאה ךיא 4{ ץרַאה ןיימ זיא

 6 גיהורמוא ױזַא ךיוה ױזַא טּפאלקעג טָאה םע

 םימ זיומ ַא יו קנַאדעג ַא ןעפַאלעגכרוד רימ זיא

 ךילרהעפעג ךיא ןיב רשפא { ךעלסיפ עטלַאק

 "יצ טשינ גנַאל ןיוש ךיא לעװ רשפא 4{ קנַארק

 ב ַא ה גנוי ױזַא ךָאנ ךָאד ןיב ךיא ןוא + ןעה

 ענעקור ט טימ טנייוועג ךיא

 -רָאנ טעמכ ךָאנ ךָאד בָאה ךיא ןא זןזע ר ע ר ט

 ןעמוקעג רימ זיא סע ןוא 4{ טגנידניזעג טשינ

 6 שיראנ רהעז טבעלעג בָאה ךיא זַא ןיז ן'פיוא

 -כילרהע ףיוא ןערהַאי לעסיב ןיימ טדנעוושרַאפ

 6 טייקגידנעטשנא ףיוא יירעגַאזתמא ףיוא טייק

 6 שיטָאידיא יו 4{ זיא סָאד ןיימעג יו יופ

 ' טּפַאלקעג טָאה לרעגײזןעשַאט ענעסעגרַאפ סָאד
 ץלַא רעכעה ןוא רעכעה ץלא ןעשיק ןיימ רעטנוא

 ןהעזעג בָאה ךיא { רעכילטייד ןוא רעכילטייד

 רימ רַאפ ןיׂש זיא סע + ןעלַאפרַאפ זיא'ם זַא

 טָאנ ןעטעבעג רָאנ בָאה ךיא ןוא ףליה ןייק ַאטשינ !

 6 ןעשטומ גנַאל ןעפרַאד טשינ ךימ לָאז ךיא זַא

 "עג עלא ! ןעגָאלשַאב ךימ ןעבָאה ןעטסגנַא
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 .רַאפ ןעגנַאגעגכרוד ןענעז עניימ ןערהַאי ענעברַאטש
 ײלַאב עטמעשרַאפ ּפעק עטזָאלעגּפָארַא טימ רימ
 ב ַא ה טָאג ַא + עטלעדנַאהַאבטכעלש עטגיד

 רעדיא לעמיה םוצ טרילעּפַא ךיא

 סָאד ןעבָאה לָאמנייא שטָאכ ךימָאל בראטש ךיא

 רעדָא עלעפעל ןרעבליז א ןענעבנג ןופ ןעגינגרַאפ

 רעדָא ןעפיולטנַא ןוא ןעשנעמ א ןערהַאפרעביא ןופ

 רעטנַאקַאבמוא ןַא וצ טרָאװ גיצומש ַא ןענַאז ןופ

 ב ַא ה גידנעמש בָאה ךיא + ענסנעּפ טימ עמַאד

 ירַאפ א טאהעג טָאג וצ טגָאזענ ךיא

 -ענּפָא ץלַא סע בָאה ךיא רעבָא ןוט וצ סָאד גנַאל

 ןוא רעטעּפש ףױא ר ע ט ע פ ש ףיוא טנייל

 ןימ {+ ט ע 9 ש ו צ ןערָאװעג זיא טציא

 טלָאװעג ךימ בָאה ךיא + לענש ױזַא טּפַאלק ץרַאה

 ךיא בָאה ָאד רעבָא ש י טייל ױזַא ןענייוועצ

 ןעּפַאלקצרַאה ןיימ זַא ןייז ןָאק סע זַא טנַאמרעד ךימ

 ךילנעזרעפ רימ ןופ טשינ טמוק

 ןעשיק ןיימ רעטנוא טניל סָאװ לרענייז ם'נופ רַאנ

 6 טעװעטַארעג ךימ טָאה סָאד ןוא
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 } טריסַאּפ סע טָאה יוזַא יוו זש

 רעסירג א ןעכַארבעגפױא טָאה סע
 םעד ןופ קענַאג ן'פיוא קעוושא רע זיא ןעגערטקַאלש
 טלא ןא ןעמוקענסיורא זיא זיוח ןעטסטנעהַאנ
 מקרעמַאב ןוא טנַאה ןיא םיזעב ַא טימ רעמיצנעיורפ
 מ ַאה סע יוז א יוו 4 טנעגער עס זַא

 ךי טָאה רע + ןעריסַאּפ טנעקעג

 "רעביא טלַאװעג ןוא קענַאג ן'פיוא טלעמשעגקעווַא

 -עגנָא טָאה לָאמַא טימ + ןענער םעד ןעטרַאװ

 םע + ןערענוד וצ ןוא ןעצילב וצ ךילקערש ןעביוח

 ןייק יורפ ענחעשדליב ץגנוי ַא ןעמוקענסױרַא זיא

 ןעיורֿפ ענעש דליב יוו ערענעש

 םנַאזעג םהיא וא ָאטשינ םינּפה ןענעו

 עס ןעוו בוטש ןיא ןיילַא ןייז וצ ארומ טָאה יז זַא

 רעד ןיא ָאטשינ טציא זיא ןַאמ רהיא 4{ טרענוד

 ךילטניירפ ױזַא ןייז ררעה רעד ליוו רשפא ! םייה

 }6 ךיז טצעז ןוא ןיירא טהעג רע { ןהעגניירא ןוא

 ןַאמ רהיא זַא לייוו עלַא םהיא טרעלקרע יז

 ףלעװצ רענייז םורַא ןעמוקמיײחַא טשרע טעוו

 וצ לעטרעפ א טשרע זיא טציא { טכַאנײב

 6 רעלעטניפ טימ 4{ רעטייו יױזַא ןוא ןעביז

 טלַאװ סע יוו יזַא ןעוועג טלָאװ גנידצלא ןעוו

 6 רע + ןיז טנעקענ
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 א ןָא ךיז טהעז'מ סָאװ גינעוו זיא 1 ׁז

 רע'מינּפ עכילשנעמ טימ גָאט ןעצנַאג | :

 ןעמ טהעג ייז ופ ד ע י מ ױזַא ןיוש זיא'מ ןוא
 טקוק'מ ןוא עערעלַאגטסנוק ַא ןיא קעװַא טשרע

 ץכילשנעמ עגיסירדרעביא עבלעזיד ףיוא רעטייוו

 ַא ןָא ךיז טרעה'מ סָאװ גינעוו זיא + רעטכיזעג
 -נעמ ײלרעלַא ןופ ןעטייחנולק יד טימ גָאט ןעצנַאג

 קעװַא ךיז טצעז'מ ןוא םייהַא ךָאנ ןעמ טהעג ןעש

 ןעטייהנולק עגיסירדרעביא עבלעזיד טנעייל'מ ןוא

 רעיוא סָאד סָאװ גינעוו זיא { סױרַא ךוב ַא ןופ

 ןופ טגָאלּפעג ןוא טרעטאמעג גָאט ןעצנַאג א טרעוו

 "ייב סע ןעמ טגָארט רענעט ןוא ןעננַאלק ײלרעלַא

 ךָאנ טרעה'מ ואוו ארעּפָא רעד ןיא קעװַא טכַאנ

 סָאד סָאװ גינעוו זיא + ןעגנַאלק עקשטעפַאק א

 טניטעמוארַאפ ןוא ךילדנעלע ױזַא זיא ןיילַא ןעבעל

 ןעמ טביײרשַאב ךילגעממוא ןוא טליײװגנַאלעג ןוא

 -ליב ןיא סע ןעמ טלָאמ ןעננוטייצ יד ןיא ךָאנ סע

 גינעו זיא + רעדעיל ןיא סע ןעמ טגניזַאב רעד

 ןעמ ףראד ןעבעל ם'נופ ןעסינעג ףרַאד ןעמ סָאװ

 רעביא טמי ר ק סָאװ טסנוק רעד ןופ ןעסינעג ךָאנ

 () לעמיה ןיא טָאג ררעה + ןעבעל סָאד
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 עדמערפ ייווצ ןענעז יורפ ןיימ ןוא ךיא שש

 ךיא ןוא טשינ ךימ ןעק יז + ןעשנעמ

 ןוש ןעבעל רימ ליואוויוו טשינ יז העטשרַאפ

 סָאד ןוא + רהָאי ןהעצפופ יו רהעמ ןעמַאזוצ

 "עב ןייז ןעק סָאװ 4 להיפעג רַאברעדנואוו ַא זיא

 וצ יו רעשיטנַאמָאר רעמחענעגנא רענהעש רעס

 "סנַאמ ערעדנַא 4 יורפ רעדמערפ ַא טימ ןעבעל

 ןעפיולטנַא ןוא ןעיורפ ערעייז ןופ דעימ ןערעוו טייל

 ןופ דעימ רעוו ךיא זַא 6 רעכייוו עדמערפ טימ

 רענענייא ןיימ וצ ךיא ףױלטנַא רעבייוו עדמערפ

 עדמערפ עלַא יו רעדמערפ רימ זיא עכלעוו יורפ

 יורפ ַא טימ ןעבעל וצ זיא סע טוג יו + ןעיורפ

 זיא םע טפאהרעױד יו + טשינ ךיד ןעק סָאװ

 טר ָאפ + ןעשנעמ ייווצ עניוזא ןעשיווצ עבעיל יד

 טימ יז טסשוק וד ןוא וטטכַארט עד מ ער פ ַא

 םָאד ייברעד טסָאה וד ןוא טּפַאשבעיל לעיּפ ױזַא

 "םוא ןַא טימ טסגידניז וד זא להיפענ עמהענעגנַא

 6 עמַאד רעטנַאקַאב
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 ( ןעביירש + ןעביירש + ןעביירש *י1 שזז1

 זיב + ןיירא טצעל ןעטצעל ןיא זיב

 רענניפ יד 4 ייקניבייא רעטסניבייא רעד ןיא

 יד רימ ךיא רימשרַאפ {+ לעפיש-טניט רעד ןיא

 סָאוו טשינ העז'כ ןוא ( ביירש ךיא ןוא ןעניוא

 ףרַאד ךיא { טשינ ךימ טרַא סע 4{ כיירש ךיא
 -טעלב לעיפוזַא ןוא לעיפוזַא ןעצרַאװשמורַא זיולב

 טימ ןעלגנירמורא + ךָאװ עדעי ריּפאּפקורד ךַאל

 9 ןעטייקגידייל לעיפיוזא ןוא לץעיפיוזא תויתוא

 רעילומ רעד + ןָא טשינ ךימ סע טהעג רעטייוו

 רעד ! טרעקנעה רעקנעה רעד +  טרעילומ

 רימ ןעבָאה הסנוּפ 4 טבכיירש רעלעטשטפירש

 טסדנימ ַא רַאפ ה"ב טגרָאז טײהטַאנ יד { ץלַא

 ןעטערטעצ לָאז סע גנוטכַא טיג יז + לעמירעוו

 6 טייצ ןיא ןערעוו

 יש



 + ןעבעל סָאד טריּפָאק רעטַאעט סָאד צז ןא
 סָאד ביוא ענַארפ ַא רעבָא זיא { םוג

 ם'ופ עי פ ַא ק א ןעד ןָאק תמא זיא ןעבעל
 טשינ זיא ןעבעל סָאד בױא ןוא { תמא ןייז תמא
 ןעו ןענל א ןע ר י פ ַא ק סָאװ וצ אט תמא
 - כ א ר ט ס יו א רענהעש ךס א םהיא ןַאק ןעמ
 ןאד ןעניל א זיא ןעבעל סָאד בױא וא + ןע ט
 /' ת מ א יד ןעגרוטַאמַארד עשרענגיל יד ןענעז

 6 ןעגיל םעד ּפָאךןענעקיײל ייז לייוו רעגָאזתמא

 ַאט ראברעדנואוו ןוא ןהעש זיא ןעבעל סָאד ביוא

 ןעטכארטַאב טרָאד ןוא רעטַאעט ןיא ןעציז סָאװ וצ

 -ץגרָאפ טרָאד טרעוו סָאװ ןעבעל לעקערב סָאד

 -רעמַאעמ יד ןופ טייז רענעי ףיוא ןעוו טלעטש

 בױא ןא ! רהעמ ךס ַא ןעבעל סָאד זיא טנעוו

 -גנַאל ןוא םואימ זיא ןעבעל עכילשנעמ עצנַאג סָאד

 -טנַאיליב ַא זיא סָאװ טימ ָאט ברַאפ ןהָא ןוא גילייוו

 רענהעש ןוא רעגיברַאפ ןעבעל ןעבלעז ם'נופ קלח

 לעגיּפש רעד ןעד ןָאק + רעטנַאסערעטניא ןוא

 -/פילשעגלעה ם'ניא +  ןעלניּפשּפָא ןילַא ריז

 ם'נפ טכיזעג םסָאד טרעמולש ןעגיל םענ

 יו ר ה ע מ זיא סָאװ םעדכרוד רָאנ 4 ןעבעל

 עשירַאנ עיורג עניילק יד ןהעז רימ ןענַאק תמא
 6 תמא ם'נופ ןעניוא
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 רַאפ טָאג לחומ ריד ןענעז רימ ( אטחילע

 ןעגעג ןעגנַאגַאב טסָאה וד סָאװ דניז ענייד

 רימ 4{ ןעבעל רעזנוא ןופ גָאט ןעדעי זנוא

 )6 ןעביגרַאפ רימ ( ןונחזםוחר שיא ןַא ןענעז

 םענייק ףיוא ץרַאה זייב ןייק טשינ ןעגָארט רימ

 רע יל ןעסייו רימ { טָאג ףיוא טשינ וליפא

 גיוא ן'טימ ןוט קנואוו ַא טנַאקעג טסָאה וד ט ַא ג

 רעבָא ןעברָאטשעג טינ טלָאװ רעטומ רעזנוא ןוא

 "ייד לחומ ריד רימ ןענעז ןוטעג טשינ סע טפָאה וד

 טנַאקעג וטסָאה ןעשנעמ רעדנעזױט 4 דניז ענ

 ןהָא ט ָא ג ר ע ב י ל גָאט ןעדעי ןעװעטַאר

 טסָאה וד רעבָא טייז ןייד ןופ גנוגנערטשנָא םוש

 רימ רעבָא לעסיבַא סע טסירדרַאּפ ןומטעג טשינ סע

 "ניז ַא יו רהעמ טשינ טרָאּפ { ריד ןעביגרַאֿפ

 וצ סָאװ טימ טשינ טסָאה ןוא { טָאג רעגיד

 סָאד ןעהעטשראפ רימ 4 םייצ יד ןעלייוורַאפ

 ןעבָאה טסייה סָאד סָאװ ןעסייוו רימ 4{ גנידצלַא

 "רַאפ ןייא ןיא ןעטלַאה סָאװ םיכאלמ טימ ןוט וצ

 רעדעיל ץלַאנַאב ערעייז טימ ּפָאק םעד ןעּפַאלק

 "רַאֿפ + ןופרעד ןערעוו ןַאק ןעמ זעוורענ יוו ןוא

 ט ָא ג ר ע ב עי ל דניז ענייד ריד רימ ןעבינ

 " ַא ר א פ ןעבעגרַאפ ריד ןעבָאה רימ יו טקנופ
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 "ירד רַאֿפ ןוא ןערהַאיייוצ רַאפ א ןערהַאי

 רעניצרעהמרַאב א רהעז ןענעז ריס 4 ןעוהַָאי

 זנוא טרהיר ןעמ סָאװ טונימ רעד ןיא + שנעמ

 ץעלייו א רעטעּפש רעבָא 46 הבהל שא זיא ןָא

 ןעסעגרַאֿפ ענימ עמורק ַא זנוא רַאפ טכַאמ ןעמ זַא

 יד זיולב ךיז רַאֿפ ןעהעז רימ ןוא גנידצלַא רימ

 םָאו טָאנ ןענידנעטעב ַא ןופ ןעגיוא עטנייוורַאפ

 דניז ענייז ףיוא הטרח טָאה



 ץרַאה ןיימ ףיוא זיא תמא ןופ לעדנערעק א 11
 טשינ ןוא ןיילק ןעוועג םע זיא ןעלַאפעג

 "צרַאה ןיימ טימ סע ךיא בָאה + ןעקרעמַאב וצ

 עשירעדנעלדמערפ עץעניימ טימ 4 טזייּפשעג טפַאז

 "יוא עניימ ןופ ןוז רעד םימ + טנעטַאשַאב תומולח

 עסיורג ענהעש א ןופרעד זיא סע ןוא טמיראװעג ןענ

 טםימ +{ ןעסקאוענסיורא ץנַאלפ עכיירנעברַאפ

 טימ ךעלנייווצ-םַאמש ןוא רעטעלב עראברעדנואוו

 ענעטלעז טימ ןערערָאץנַאלפ עלעדע ןוא עטיור

 ץנַאלּפ ץעניזָאד יד ןוא + ןעגנוניוב ןוא ןעיניל

 לידנערעק-תמא ןעטראה םענעקורט ןופ זיא סָאװ

 גנשנעב א ןעמעלא ראפ זיא ןעססאװעגסױרַא
 גיוא'ס ןעבָאה ןעברַאפ עלעדייא ענייז + ןעוועג

 ןופ טײקנעטכַאלּפרַאפ ןוא טייקנייפ יד ןוא םעלנעג

 גנורעדנואוואב סנעמעלַא טָאה ןערעדַא-ץנַאלּפ יד

 סע רָאנ + דיירפ סנעמעלַא ןוא ןעפורעגסױרַא

 ןא ואוזץעגרע ןופ זיא םיצולּפ זַא טריסַאּפ טָאה

 -עגנָא רענעק-תמא רעטנעקירטרַאֿפ ןוא רעטלַא

 ןוא ךַאלפ ןעוועג ןענעז ןעגיוא ענייז + ןעמוק

 יז ןופ טָאה עס +{ לעּפַאצרַאװש ןהָא { טלַאק

 -ענוצ זיא רע זַא + טקוקענסױרַא המשנ עטיוט ַא

 ירַאֿפכיײר עניזָאד יד טכַארטאב ןוא טנעהָאנ ןעמוק
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 "נערעק םענעקורט םעד ןופ טָאה סָאװ ץנַאלפ עגיב

 ןעטלַא ן'רַאּפ ךיז רע טָאה טהילבעגסױרדַא תמא ליד

 ז י א ם א ד ןעפורעגסיוא ןוא טּֿפַאכעג ּפַאק

 רענעקורטילא רענייר רעד טשינ

 ןַא 6 גנושלעפ א זיא סָאד ! תמ א

 -עסערגרַאֿפ ַא ! גנוביירטרעכיא

 -גערעק םעניילק םעד ןופ גנור

 -נעש נעמ ַא ףיוא זיא סָאוו ליד

 זיא ןײלַא תמא רעד + ןעלַאפעג ץרַא ה

 גיבראפ יױזַא טשינ ןהעש יױזַא טשינ לָאמנייק

 6 גנושלעפ א זיא סָאד ! םהענעגנא יוזא טשינ

 רע ד טל הע צ ר עד יוז ַא ןעשנעמ ןוא

 רענעקיתמא ןעגנערטש סעד ןעבַאה ר ע ט כ י ד

 )6 טכַאלעג ןוא טקוקעגכַאנ ןעקילב-קזוח טימ

 ןעוו תמא רעגנערטש רענעקורט רעד ייז טרַא סָאװ

 + רעטנַאסערעטניא לעיפ זיא רענעבירטרעביא רעד
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 לטשיטנייװ 6 ייב ןעסעזעג ריס ועעע ןז
 ןופ טייקכילדעש רעד ןעגעוו טדערעג ןוא = |

 רימ ןעבָאה + ןעקנַארטעג עפרַאש  ײלרעלַא
 -ךילדעש יד טּפוזעג ןייוו ןעכילדעשי-דנעקיווק םעד

 "ייל-ךילדעש ןוא טרעכיורעג ןערַאניצ עמהענעגנא

 רעד םָאה { טמיורטעג תומולח עכילטּפַאשנעד

 ַארט עטצעל יד זיירק רעזנוא ןופ ןַאמסטּפַאשנעפסיוו

 -סיוא ןעּפיל ענייז ףיוא לעזעלגנייוו םעד ןופ סנעּפ

 -עג ןוא טשיװענּפָא ןעצנַאװ יד ךיז 6 טלעסיירטעג

 -.עז ןעקנארטענ עשילַאהַאקל א טגָאז

 רעד רַאפ הללק א וויטיזַאּפ ןענ
 סָאד ןָא טפיירג סע + טייהשנעמ

 מולב סָאד ם'םס'ראפ סע + ץרַאה

 ן'רַאֿפ ךילדעש רהעז זיא סע ןוא

 עג בָאה ךיא א { םייחל ! טנוזעג

 תמא רשפא זיא סע 6 ם יי ח ל טרעפטנע

 זיא סָאד רעבָא טנוזעג ן'ראפ ךילדעש זיא ןייוו זַא
 |ע ב ע ל ן'טימ ךיילגרַאפ ןיא טשינרַאג ךָאד

 ן'רַאֿפ רעכילדעש ךָאנ זיא סָאו { ט פס בל עז

 ןוא טריניאור סָאװו + ןעבעל סָאד יו טנוזעגנ
 יו רעפרעק ןעכילשנעמ םעד רעטנוא ױזַא טבָארנ

 + ןעסלופ יד ןופ ןענָאלש סָאד ןוא ןעמעטָא סאד
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 םָאד יו שנעמ םעד ּפָא ױזַא ךַאנ טרעטלע סָאװ

 הרע'רד ןיא ױזַא ךָאנ טביירמ סָאװ 4 ןערימפיזקע

 "טסעדנופ + ןייזיאד ענעפורעגיוזא סָאד יו ןיירא

 ןעדנירג וצ ןעלַאפנייא טשינ לָאמנייק טעוװ ןעגעוו

 "ַאב וצ ןוא ןעבעל םָאד ןעפַאשוצּפָא ףיוא ײטרַאּפ ַא

 ןעגעוװטסעדנופ ןוא + ןעמעטָא סָאד ןעקנערש

 רַאפרעד זַא ןיז ן'פיוא ןעמוק טשינ םענייק טעוו

 לָאז טנוזעג ץראפ ךילדעש זיא ןעבעל סָאד סָאװ

 ןעסינעג רָאנ ןוא ,רעפַאװ טימ ןערהיפעצ סע ןעמ

 "נעגעלעג ענעטלעז ייב ןוא טייצדוצ-טייצ ןופ םע

 6 ןעטפַאשרעה עניימ םייחל + ןעטייה



 רעד ךרוד 6 רעלעטשטּפיוש רעדרג ן ןו
 יו ןהעגכיוד וטזמ המשנ רעטסגעלק = |

 ןעגגע ןעדעי ךרוד 4 לעדָאנ ַא ןופ גיוא ןַא ךרוד
 -ַָאמש רעדעי ךרוד 4 ןעהיצכרוד וטזומ ןעריחעג
 םָאװ ןוא + ןערעטאלפכרוד ךיז וטזומ ץראה ןעל
 -עגכרוד ַא סױרַא טסמוק וד ןעוו ריד ןופ טביילב
 ביטש-גנילרעמעמש רעניפ רעד ( רענעזעל
 עהיור יד ןופ טרעוו לעגילפדךעקנַאדעג ענייד ןופ
 } טשינרָאג { טביילב סָאװ ןוא ןעכירעגּפָא רעגניפ
 6 קאז ןעבָארג א ךרוד רעמיש-הנבלדןוא-ךערעטש
 רעד + ןעּפמָאל עגידרעכיור ךרוד ןערעיײּפײנש
 טרימשרַאפ סױרַא טמוק קנַאדעג רעטסלעדייא
 ןייז וצ + םרעטיצרַאפ טגיטולבעצ טרעזעלעגכרוד
 ,יד רעזעל יד ןערעוו ןעלעפעג ןעמ זומ ריּפפקעש 8
  עטסנעפַאלשרַאפ יד עטסגרע יד עטסדמערפ
 'יד ןיא ןייא םהעטש ענייה ךירנייה ןופ םהור רעד

 םייקכילברעטשמוא יד + םירחוס-טּפַאנ ןופ טנעה
 -ארטג ןופ רעצרעה יד ןיא טניואוו חמלשינינעק ןופ
 } ויא סָאד גירעיורמ יו { םידמלמ



 -ןוא-ףיױרַא טּפיול יז 4 ןיּפש יד טכַארטַאב ן ןצ/
 רעביא קירב רענעגייא רהיא רעביא ּפָארַא

 }6 בייל רהיא ןופ םיורא ןעמוק סָאװ םידעפ יד
 רע הע ג רע ביר ַא רעד ןיילַא קירב יד ןיילַא
 טרעטיצ ןיּפש יד ןעוו ןוא 4{ קירב רעד רעביא
 זַא יז טסייוו םידָאפ םעניד ַא ףיוא ןעטפול רעד ןיא

 טהעטש ךאז ןייק ןוא רהיא םורַא ךיז טגיוו גנידצלַא
 םוזרעווינוא רעצנאג רעד 4 טרָא ןא ףיוא טשינ
 םיִדָאפ 8 ףיױא טגנעה ןיפש יד טכַארט
 6 רעניימ זייא יז םמ כ ַא ר ט םידָאּפ רעד ןוא

 רעביא טסייר ןוא טניוו רעטכייל ַא טמוק דלַאב רָאנ

 יִד טלחיפ יז { טלאפ ןיּפש יד ( םידָאֿפ םעד
 טסייוו יז רֶעבַא ךיוב רהיא רעטנוא דרע עטראה

 6 טלעו ע'תמא יד ט ש י נ זיא סָאד זא

 מ גייצ רעביא יז זיא טלעוו ע'תמא יד

 ןוא ןעטפול רעד ןיא םידָאּפ ץ'פיוא ןעוועג זיא

 גנידצלא זיא ןעסירעצ םידָאּפ רעד זיא םיוק
 רעד ןופ טניירפ עטנעהָאנ יד ןוא 4 טנידנעעג

 םידעפ עניד ףיוא רחיא םורַא ןעגנעה סָאװ ןיּפש
 ןוא ףיונעצ ךיז ןעמוק םיוב א וצ טגיטסעפענוצ

 ןיא סָאװ ןיּפש-טימ רעייז ןופ טיוט םעד ןעגָאלקַאב

 6 טבעווניּפש ם'נופ ןעלַאפעגּפַארַא

 1 חד



 6 רעיּפַאפ ןעסייוו ףיוא ןעקעלפנעטניט

 )6 ןערוגיפ-רעדנואוו + ןעירעטסימ עהָאלב

 קוק ךיא + ןעשינעטער 4{ ןעלָאבמיס עגילייה

 ןוא טנַאה רענידנעביירש ןיימ ןופ קרעוו יד ףיוא

 -נהע רעייז ןופ ןע'שודיח'ּפָא טשינ ךיז ןעק ךיא

 ןוא + ןעמעטָא ןוא ןעבעל סָאװ ןעכַאז וצ טייקכיל

 ןיז טימ ןעניימ סעּפע רעביירש רעד ןעד ףרַאד

 -עגפעיט םָאד ןעד זיא ןוא { גנולעטשטפירש

 רעד יו ךילרעדנואוו רהעמ ,ףעיט רחעמ עטניימ

 -כוב עטבעילעג ערעיימ עניימ { ןיילַא בַאטשכוב

 טנעז רחיא { ךייא ףױא קוק ךיא + ןעבאטש
 6 רעדעיל ןילַא טנעז רהיא + ןעקנַאדעג ןיילַא

 ךיא { טלאהניא םימ לופ ױזַא ןיילַא טנעז רהיא

 ךיא ןוא דמל רענעגיוצעג-גנאל רעד ףיוא קוק

 םי ן'רעביא ךיז טהיצ סָאװ ,ףיש ַא ןַא ךיז ןָאמרעד

 ןופ ןעמיוק רעכילגנעל א זיולב ךיז טהעז עפ ןוא

 קוק ךיא + ךיױר א ךיז טלעננעלש סע ןעכלעוו

 תיב רענעבירשעגדנַאה רענשטעטאטפ רעד ףיוא

 סָאװ עקשטַאק עגיטסורבטיירב א העז ךיא ןוא

 קוק ךיא + :זעיצַארג ױזַא רעסַאװ ן'פיוא טמיווש

 העז ךיא ןוא קיד צ רעגנַאל רעשיגַארט רעד ףיוא
 ( רעטגיציירקעג רעד םהיא ףיוא ןוא ץיירק םעד
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 סָאװ ןע'נונ עמורק ענידנעהילפ יד בעיל בָאה ךיא

 ךיא + ןעטסענ עטנעהַאנ ןיא טשינ ןעגיטכענ

 יװ םיוא טהעז סָאװ "9, ענידנעציז יד בעיל בָאה

 ךיז רעטניה סיפ יד טימ טציז סָאװ קרעט רעליופ ַא

 "עג יד בעיל בָאה ךיא + עקּפיּפ א טעקּפיּפ ןוא

 ײטסַאטנַאפ ַא ןָא טנָאמרעד סָאװ ףלא עטקורד

 ךיא 4 דנַאלידנַאלָאה ןיא ץיגרע לחימ-טניוו רעש

 סָאװ | י ש עגיד'תנש עצלָאטש יד בעיל בָאה

 "גיק ייווצ ערהיא טלַאה ןוא הרשעיחנומש טהעטש

 רעדנואוַאב ךיא + טנעה עכַאװש יד ףיוא רעד

 ץעגרע ןהענ וצ טיירנ גיבייא זיא סָאװ למי ג יד

 ריּפאּפ ףיוא ןעקעלפטניט 4 ןיירא געוו ס'טַאנ ןיא

 ? ךייא ראפ ךימ קערש ךיא ןוא בעיל ךייא בָאה ךיא

 סָאװ קידצ ןעמורק םעד ץנש םעד ראפ טּפיוהרעביא

 טנעה יד טימ ץלָאטש יוזא קעווא ךיז םלעטש

 6 ץַאק יד יו ןעמעלַא טרעה ןוא םענעשעק יד ןיא

 ןימ ןעװ לָאמטּפָא { תויתוא עראברעדנואוו

 עגנַאל ַא ךייא טימ ךיא גנערברַאפ רעווש זיא ץרַאה

 ( טליוו רהיא סָאװ טשינ סייוו ךיא ןוא טייצ

 ךילדנעטשרַאפ-טשינ ױזַא רימ זיא ךַארּפש רעייא

 רעבָא + הנבל יד יו דרע יד יו לעמיה רעד יו

 { ױזַא טַאלג ךייא ףיוא ןעקוק וצ בעיל בָאה ךיא

 ררוד טָאה טנַאה ַא סע צי מ ע זַא סייוו ךיא

 "אב טלָאװעג רשפא + ןעגָאז םעּפע טלַאװעג ךייא

 ךימ טהעג סָאד רעבָא + טייקכילטעג ןייז ןעזייוו

 ןיא טריסערעטניארַאפ ןיב ךיא { ןָא טשינ

 ענעפלָאהַאבמוא עניטשינ רחיא ןיילַא די י א

 טייקנהעש ךיא העז ןיילַא ךייא ןיא { תויתוא

 ( טייקכילטעג טפנוקוצ םרָאּפ קנַאדעג
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 יה ךיא רעה טֿפָא 6 טנעמונרַאדעגנעק זצז

 מ ש י נ ר ַא 1 טרַאװ םעד ןיא תויתוא יד -

 יז זַא טנָאז למינ יד {  ךיז ןעשיווצ ךיז ןענירק

 זַא ט'חנעט ףלא יד ןוא ןיש םעד ןופ רענהעש זיא

 זא ט'הנעט סעט יד ןוא ןונ םעד ןופ רעניטכיוו זיא יז

 6 רעטַאעט ןייק ןעלעיּפש טשינ ןעמ ןעק רהיא ןהָא

 ם'נופ תויתוא עגיצנייא יד ךיז ןעשיווצ ן'חנעמ ױזַא

 וצ + נעלשעג וצ טּפָא טרהיפ סָאד { תיב-ףלא

 }6 םרעטנַאלּפתיב לאירעטניא וצ { האנש:האנק

 יוו יוז א ןענעז תויתוא לייו { המחלמ וצ

 יזא 4{ טלייטעצ:ךילקילגמוא יוזא + ןעשנעמ

 םענעגייא ןַא ןהָא יױזַא { טניצנייאעצ:שיגַארמ

 על א וא טשינ ןעהעמשראפ יז 4{ לעיצ

 סָאװ עעדיא ןייא םיק ןענעז ם ע ניי א ני א

 ּוַא ןיש טסעומש רעו 4 טשינרַאג ךיוא טםניימ

 9 רעדנוזַאב ןענעז ייז
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 טלייטעגנייא טָאג טָאה ןעכַאּפ יירד ףיוא זצזו

 לייוו + ןעכַאֿפ יירד ףיױא { דרע יד

 רעניטכיוו רהעז ןייק טשינ םינּפה זיא טלעוו יד

 -ףפל ע ענייז ןופ נעט סקעז יו רהחעמ ןוא ןינע

 טשינ רֶע טָאה ןעטייקניבייא-יןָאילימ

 6 גנופַאשַאב רהיא ראפ ןעבעגקעווא טנעקענ

 וצ ןהעזעג { טריזימָאנַאקע רעבירעד רֶע טָאה

 6 רעשיטקַארּפ סָאװ 4 רעטכידענ סָאװ יז ןעכאמ

 וע ב ַא ה ר ימ יוו טליימעננייא רע טָאה

 טלעוו עראברעדנואו יד ט גַאזע נג ןיוש

 5 ןעטימ רעד ןיא ! ןעמנוא +( ןעכַאפ יירד ןיא

 6 רעטאעט רעלאזרעווינוא טרָאס ןימ א + ןעביוא

 יו םַאנ ררעה רעד ןוא + ןעירעלאנ ןוא ןענַאקלאב

 טָאה רע +! טנעכערענסיוא םונ טָאה םהעז רהיא

 "רע רעסיורג א ןייז טעוװ טלעוו ןייז זא טסואוועג

 ס'טָאג טימ טקאּפעג לופ זיא דרע-רעטנוא יד ( ;לָאּפ

 יֵשֹנ יזא טקנוּפ זיא ךאלפ יד 4 םירעוו עֶמירָא

 ךיוה יד ןוא ןערימלעזיוו ןוא ןעשנעמ טימ טקַאּפ

 טָאה ןעכַאפ יירד ףםיוא + ןענילפ ןוא לעניופ טימ

 ןוא רעטאעט-טלעוו גיזיר ןייז טליימעגנייא טָאג

 ן'מימ טלהָאצַאב'מ ןוא טקַאּפעג לופ זיא םוטעמוא

 -נולעג-טשינ רעד וצ ןעּפַאכוצנײרַא ךיז ידכ ןעבעל
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 ןעּפוטש ןוא ןעציווש עלַא ואוו ;נולעטשרַאפ רענעג

 רעצעלפ עגיטכיר יד ןעניּפעג טשינ ןענעק ןוא ךיז

 ָאטשינ זיא רעיחיפ רעד ןוא רעטסניפ זיא'ס ןוא

 טארוקא ןעזייוו ןוא ןעטעליב יד ןעמענוצ לָאז סָאװ

 ירד ףױא + ןעצעזקעװא ךיז ףראד'מ ואוו

 טלעוו ענחעש יד טלייטעגנייא טָאג טָאה ןעכַאפ

 .ןוא עילעטס רעד וצ זיכ טצעזַאב ןענעז עלַא ןוא

 רָאנ + גלָאּפרע רעגידלאװג ַא זיא'ס + קירוצ
 ולילה לייד א 2

 יש

 ,עלעיירשעג ןיילק א טיג רעצימע זַא ךיז טכַאמ לָאמַא

 8 ןעכַאפ יד ּפָא ךיז ןעלייט טלָאמעד { רעייפ

 .עירעלַאג רעד ןופ ּפָארַא לעגיופ יד ןעכירק טלָאמעד

 םֶע ןוא דרע'רד ןופ סױרַא ןעכירק םירעוו יד ןוא

 םירעװ ןעשנעמ + ףיונעצ גנידצלַא ךיז טשימ

 "ביור םרעלדָא סערדנַאילּפ סרעטַאנרעּפיּפ ןעגילפ

 עס ןוא + ןעננילרעמעמש ןערָאיטקַא לעגיופ

 6 ךאלהערפ טרעוו
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 מיורב ןעגיל ץַאט ַא ףיוא שימ ן'פיוא ַאד ז שזוו

 ךעלקימש ענעפרַאװעגנָא + לעּפע ןוא

 ער טנעגער טנעגער סע + ןעציטָאנ { ךיּתַאּפ

 יזא { גישיט יוזא זיא טלעוו ןיימ א 4 טנעג

 יוזא םימ לופ זיא ניוא סָאד 6 גידלעּפערךוא-טיורב

 טנעגער סע ןוא + ןעלקניוו ןוא ןעצענערג לעיפ

 טלעוו יד ךיז טצלעמשעצ סע 4 טנענער טנעגער

 -או 4 םסילפענ ןענילייווגנַאל ןוא ןעטלאק א ןיא

 ןופ ןעביוש יד ףיוא ןעגנאהעגנָא ןענעז לערעּפרעפ

 ץתמא:טלעוו עשילַאכנאלעמ + רעטסנעפ עניימ

 -אוו ןוא הָארג יוזא ןיירא ןערעדָא יד ןיא רימ ןעניר

 ךיז טקנירט סָאװ גָאט רענימנייה רעד יו גידרעפ

 -שילב ןופ רעטנַאלּפלערעּפ א ןיא ןעגנירנעגער יד ןיא
 ( ןעגער ןעגער ןענער 4{ טייקיורג רעגידנעשט
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 יו טייצ רעד ךרוד זנוא טפעלש טיײהטָאג יד ן ןי
 םּפעש ןעטראּפשעגנייא ןא טפעלש ךוטסַאּפ א

 רימ ןוא םיפ יד טימ ןעּפָאק רימ + רענרעז יד ראפ

 רימ { אזָארּפ ןיא ןוא דעדעיל ןיא ע מט ןעכאמ

 ןהעג טשינ ןעליוו רימ ןוא ןיחא ןהעג טשינ ןעליוו

 -רַאד רימ ןוא םייח ןייק טשינ ןעליוו רימ { קירוצ

 ןהעג טשינ ןעליוו רימ + ןעסיורד ןייפ טשינ ןעפ

 "נָאלב וצ ארומ ןעבָאח רימ ןוא געוו ןעכיילג ן'פיוא

 ןעכאמ רימ ןוא רימ ןעהעטש רעביראד ( ןעשז

 ןא שייצ + שיפע ןוא שיריל + ץמ

 0 שילארטַאעהט ןוא שיפָאזָאליּפ 6 ל?אטנעמיטנעס

 זנוא טפעלש'מ תעשב עמ רימ ןעכאמ עלא רעבָא

 םייקנידייל רעד ןיא ץענרע טייצ רעד ךרוד ךרוד

 .ראפ ןוא סםָאװראפ טשינ ןעסייוו רימ ( ןיירא

 ןעבָאה רימ יוו םעדכַאנ זא רַאנ ןעסייוו רימ + ןעוו

 -נַא רימ ןערעוו טייצ עסיוועג א טעקעמעגּפָא יוזא

 וצ ןעגנאגרעד ןענעז רימ לייױו טשינ { ןעגיווש

 טימ טשינ ןיוש ןעבָאה רימ לייוו רָאנ לעיצ א סעּפע

 זנוא ךָאנ ערעדנא ןעמוק ןאד + ןעקעמ וצ סָאװ

 יד ייב רעדיוו ייז טּפעלש'מ ןוא עמ רעדיוו ןעכַאמ
 עלא רעבָא 46 רעטנוא ייז טּפוטש'מ ןוא רענרעה

 6 עמ ןעכאמ ץלא !+ גנאגנעפַאש רעייז ןעהעג
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 רהעמ זיא עמ ט'מענייא סָאװ רָאנ זיא קוליח רעד

 רעדָא + ם'גנערעדנַא םעד יו שיל אקיוופמ
 6 רעפיט רעדָא + רעש'יריל |
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 םייב ךיא ץיז טסָארפ רעד טהילג עפ זעוו

 סָאװ רעייפ םעד ףיוא קוק ןוא ןעוויוא

 עבעיל ענחעש סָאד 4{ ןעגעװ טעניימ ןופ טנערב

 -יננראפ ןיימ ןופ טנערב סע ךי א ט כ א ר ט רעייפ

 םעד ראפ ןערב ןיילא ךיא יו טקנוּפ ןעגעוו ןעג

 "על עניימ יו טקנוּפ ןוא רעזעל עניימ ןופ ןעגינגראפ

 נא ןעצימע ןופ ןעגינגראפ םעד ראפ ןענערב רעז

 םעד ראפ ןענערב עלא רימ יו טקנוּפ { שרעד

 ןעכילדמערפ ןוא ןעטייוו א סעּפע ןופ ןענינגראפ

 ראפ ןענערב רעטעגנ עלא יו טקנופ ןוא { טָאג

 ןיימ וד רעייפ { טלעוו רעד ןופ טיילנהעש רעד

 ךיז טסנטרב וד יו קוק ךיא { ןיימ וד רעייפ

 -ניפ םעד ןיא ןעשַאלראפ טסרעוו וד יוו ןוא םַיוא

 טסנניז טפבעל ןוא טסעּפיש וד תעב ( לאווקרעטפ

 -ע} ט ל א ה א ב ריד ףיוא טמוק ךיז טסהערפ ןוא

 סָאװ עילאווכ עלעקנוט א ץענרע ןופ ד י י ח ר ענ

 קנאדעג רעייפ ןייד טקיטשרעד ןוא ףיוא ךיד טסערפ

 6 סיורא ןעמיוק ן'כרוד דעיללעפיימ א טפייפ ןוא

 ןיימ רעכיור ךיא ןוא ץיז ךיא { ןיימ וד רעייפ ַא

 יד ןעקאנק ןעסיורד ןיא יו רעה ךיא ןוא עקלויל

 טימ ךיז טלעגנאר רעכלעוו טפַארפ םעד ןופ רענייב

 ןעיירש ןעטניו עדליו עמאשט א { אנוש זייז
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 זא ןענייו ייז ןופ ערעכאווש יד 4 דלאוועג-אנ

 ןיט וד ןוא { ןחעניסיײהַא ןעזָאל ייז לָאז'מ

 םינּפ ןיד { ףיז טפלאהאכ ןוא טסצכערק רעייפ

 -1יפ טרעו ץראה ןיד { שא יו הָארג טרעוו

 רימ ןערעחפיױא וטסעו + רעטלאק ןוא רערעטס

 וצ ןערעהפיוא וטסעװ + רעייפ וד יירטעג ןייז וצ

 רעייפ שלאפ דנַאלב ןהעש 4{ בייל ןיימ ןעמיראוו

 6 ויימ וד

 זס1



 א ץעגרע + ןעינַאּפש ןענעוו זעל ךיא ז אז

 ."אב רעד { דירדאמ ןעבעל עלעטדעטש

 "ןעטריבלייא-ךיילב א טימ רעקעב א זיא םָאבעל

 ןופרעד ןע'שודיחּפָא טשינ ךיז ןַאק רֶע + םינּפ

 ? דירדאמ ןופ שזא טייוו יוזא ןופ ןעמוק רימ סָאװ

 טהערד רע + ןענייפ ןוא ןייוו זנוא טינ יורפ ןייז

 ּפמָאּפ םיורג טימ טגערפ ןוא ןעצנָאװ ענהעש ענייז

 ט כ א מ ס ָא וו רעינאּפש א ראפ טסאּפ עס יו

 ( אנא אנַאד וא + ַא ד נ א נ ר ע פ ןָא ד

 ירָאינעפ יד זא טרעפטנע'מ { אטירָאינעס יד ןוא

 טציז ָאדנאנרעפ ןָאד ןוא + ָאטשינ ןיוש זיא אט

 םעד + ךיז טמיראוו ןוא עבזירּפ רעד ףיוא רדסכ

 םעד טימ ןעגיוא יד ךיז טשיוו יורפ ס'רעינאּפש

 וצ קעװא ןעהעג עלא ןוא + ךוטראפ םענחעש

 ןעגיטָאלב א ףיוא ץעגרע לעביטש ןעגילייה םעד

 ם ַא ד טגָאז רעקעכ רעשינאּפש רעד 4{ גראב

 ןיא דנעגעג עט סנהעש יד זיא

 ( קוק א טיג ! ןעינאּפש ץנאג

 עניילק עצראווש ןופ םי םעד ףיוא טזייוו רע ןוא

 ןערהיפ םָאװ ןעטייקטייו עלעג ןופ + רעכעד

 גרעב עטעטַאלעג וצ ןוא + ןיהואוו טסייוו טָאג

 סָאװ רעלטעב ענעפירעגּפָא יו םינּפ א ןעבַאה סָאװ
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 6 עטָאלב רעד ןיא ןערָאװעג טלעמירדנא ןענעז

 רימ ןוא + ןעינַאּפש ןענעוו ייסע ןא ןעייל ךיא

 א ןיא ץעגרע םייח רעד ןיא ןיב ךיא זא ךיז טכאד

 רעינַאּפש רעשיטסימ רעד ןוא { ףרָאד שיצילאנ

 םורא דימ טּפעלש סָאװ טנעדוטס רעשיליוּפ רעד זיא

 רימ טזייוו ןוא ךעלביטשדלעפ ענילייח יד רטכיא

 םייה ןייז ןופ דרע ןייז ןופ ןַײטייקנחעש יד ףיוא

 ןויא ָא ט ש י 1 + רעדלעפנעּפַאה ענייז ןופ

 ט ר ַא אזא ךָאנ טלעוו רעצנאנג רעד

 סוק ךיא וא ! קוק א טינ 4 רימ וצ רע טגָאז

 ןעשיליוּפ ןיימ טימ רעינאּפש םעד טימ קוק ןוא

 ןוא + דרע ןוא דרע העז ךיא ןוא {+ טנעדומס

 -היקראפ ןוא ןעמיורט עמַאלב ןוא ןעשנעמ םוטעמוא

 -.םלצ עכיוה יד ךיז ןעהעז םוטעמוא ןוא { גנול

 ( ןוז רעשיראנ ס'טָאנ זעגעק ןעצנַאלג סָאװ ןעציּפש

 עלא ןיא ןוא { ןיחא ןעמ טקנעב םומעמוא ןוא

 עלא ןיא ווא 4{ רעטייוו ןעמ טקנעב ס 'ני ה א

 6( רע טייוו דך ַא נ ןעמ טקנעב סרעמייוו

 6 ץענארפ !{ ןעצפיז ךיא לָאז
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 דעימ טרעוו ט ייצ רעטָאפ רעד זא ןוא ז או
 ןעטלעוו עלא רעביא ךיז ןעּפעלשמורא ןופ

 רע טצעז עסַאק ןייז טימ ןוא רעגייזידמאז ןייז טימ
 -לינכיילג א רעדעימ א ןוא ןיימש א ףיוא קעווא ךיז
 סָאװ לערעּפ לערינש סָאד ןעלהעצ רע טמענ רעגיט
 יד ( זלאה ןעטביוטשראפ ןייז ףיוא טנָארט רע
 6 םסנייא + ןערהָאי יד ןענעכייצאב סָאװ לערעּפ

 6 דנעזוט ןהעצ 4 רעיפ 4{  יירד 4{  ייווצ
 לערעּפ יד-טָא זיא סָאװרַאפ 4{ דנעזיוט טרעדנוה
 ךיז טנַאמרעד רע הֶא { טכאנ יד יו ץראווש
 6 טולבצרַאה יו טיור ענעי זיא סָאװרַאֿפ { םיוק
 ןייז + ןענַאמרעד וצ ךיז רעווש םהיא זיא'ס הָא

 לעמיש טימ ןוא בעוניּפש טימ לופ זיא חמ רעטלא

 ןובשח טלַאה רע עכלעוו ףיוא לערעּפױערהַאי יד ןוא
 -רַָאג םעמכ ןיוש םהיא ןענַאמרעד טייצ רעד ןופ

 } רבדמ יד יו עהָארג אזא ענעי זיא טָא 4 טשינ

 יד ךיז ןעשימ םָא ןוא 4 גיצנַאלג יוזא ענעי ןוא

 רעטלא רעד ןוא { הָארג ץראווש טיור ןעבראפ
 לערעּפ עטכארטעגסיוא יד ןעלהעצ ןופ דעימ טרעוו
 ראּפ זיולב זלאה ןייז ףיוא ןעננאהעגנָא טָאה רע סָאװ

 ראפ ןָא ןעמענ ןעשנעמ יד עכלעוו ןוא { ןמיס א
 -ַאפ ןופ רעגניפ עניכָאנק יד ןוא 4 גנוריצ ע'תמא
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 יד טימ דייחרעט'מולח'ראפ ןעלעיפש םייצ רעט
 רעגיביטש רעטשטיינקעצ א 4 גנורעיצ עשלאפ

 ןוא ליומ ןעמורק ןייז ןופ םיורא טלאפ לעכיימש

 רע טרעװ לערעפ ענייז גידנעלהחהעצ

 זלעפ ןעגידלעקָאש א ןופ גערב םעד ףיוא ןעּפַאלשנא

 6 רנורנּפָא ןא רעביא טננעה סָאװ
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 ןעמוטש א וצ רעמוטש א יו { אארָאק זאצן

 עניימ טימ { ריד וצ ךיא דער ױזַא

 ענימ { טנעה  עגידנעטעלג עניימ ! טנעה

 ( עכילטסירכ וד + וד ןוא + טנעה עגיהורמוא

 6 האנש ןיימ טזיב וה + ענעריובעג רימ ןופ וד

 6 קרַאמש ױזַא ביל ךיא עכלעוו האנש עטיוט ןיימ

 6 ךיא זיא סָאד ַארַאק טסורב ןייד ףיוא םלצ רעד

 סָאד + רעטניציירקענ ַא ץרַאה ןייד ףיוא גנעח ךיא

 ריד בָאה ךיא סָאװ סעקרעשטַאּפ עצרַאװש לערינש

 קירטש רעצרַאוװש רעד זיא סָאד הנתמ ַא ןעבעגעג

 ןעגנאהעגפיוא ןיילַא ךימ בָאה ךיא ןעכלעוו טימ

 6 םלצ ןייד ףיוא
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 ( ךיא ןיב רעלעטשטפירש א ( ַארַאק ז אןש

 םירוסי ענימ ןא + סע טסייוו וד

 רהעמ םָאװ 4{ הסנרּפ ןיימ ןופ לאוק רעד ןענעז

 6 בוטש ןיימ ךיא רהיפ רע'דובכב ץילַא דייל ךיא

 6 ןוטעננָא רעדניק עניימ ןהעג רעגידנעטשנַא ץילַא

 "םוצ טשינ סָאד + ארַאק ןעכעל סָאד זיא סע

 ףיונוצ ךיז טםהערד סָאװ ןעבעל עגידנעהעטשרַאֿפ

 וד { ףיוא ןיילַא ךיז טסערפ ןוא גנַאלש ַא יו

 א ןיא סָאד ! ךיש עניורב עיינ עניימ טסהעז
 ץנַאמָאר 8 + דעילסעבעיל א + ארַאק דעיל

 -רַאפ ןוא טריסאקעננייא טקורדענּפָא ןעגנוזעגסױרַא

 "עדייז ןימ + ךיש עניורב רַאּפ ַא ןיא טלעדנַאװ

 ן'פיוא ןערערט ייווצ יוו רחעמ טשינ זיא שעוו ענ

 6 בוטש ענייפ ןיימ ןוא { רבח ןעטיוט ַא ןופ רבק

 ענרעבליז ןיימ 4{ :ייצמעב טנעכייצעגסיוא ןיימ

 ( םירוסי עניימ זיא ;נידצלַא סָאד 4 לעפעלילעפַאנ

 טונ ױזַא רעדניק ענעריובעג עניימ +{ רעצ ןיימ

 ךימ ןעטסַאק עדייב + ענעריובעג-טשינ עניימ יו

 עטמארגענ ענימ + ןעדייל עטסלעדייא עניימ

 לָאמַא + רעצ ןעטסריזיליטס ןיימ 4 ןעצפיז

 6 רהעמ ךָאנ טייקנעריובעגטשינ סָאד טסָאק

 -ןוא-ױזַא ןעמנעכייצעגרעטנוא םעד רימ סע ביולנ

 6 יױזַא
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 טסַאֿפ ריד ןחעש יװ + ערעיימ ארָאק ן אש

 ןעמהעשרַאפ סָאד ןערעוװו- טיור סָאד

 תומולח עטסנעש יד סָאװ דָאש ַא דָאש ַא { ךיז

 ואו רע טסניפ רעד ןיא ט'מולחענפיוא ןערעוו

 טשינ ( ןהעז טשינ ןערעוו:טיור סָאד ןַאק ןעמ

 6 ענידרעביאנעגעק סָאד טשינ ןוא ענענייא סָאד

 רהיא טנעז ס'עגר יו { עטסניצנייא ןיימ וד ָא

 9 גידנעהענרַאפ ןוא ךאווש ןוא ןיד ױזַא 4{ ץלַא

 6 ןעכַאװ ןוא געט יד ןערעוו ךייא ןֹופ רעבָא

 רהיא +  רעטרעדנוחרהַאי ןוא ןערהַאי יד

 יד ןופ טלעטשענפױנעצ + ןעבעל סָאד טנעז

 6 עגר רענעכַארבעצ ַא ןוֿפ ןעלייט עטסנעלק

 עגר עגידנעטכיול עטצעל יד נידנעטש טנעז רהיא

 'םיורַא ןוא ןערהַאי עטלא ןופ גרַאב-טסימ ן'פיוא

 ןיא טפַאשביל יד טנעז רחיא + בנעט ענעפרַאװעג

 טרעוו סע ןוא ןעגערב עלַא רעבירַא טהעג סָאװ זנוא

 וצ ךייא ןופ םולח רעזנוא טנעז רהיא { רהיא

 -וצ טשינ קנַאד ייז םָאנ ךיז טנעק רהיא ןעכלעוו

 6 םולח םעד ןוא ךייא ןעליוו רימ ?ייו +{ ןעפַאּפ

 -רעדנואוו סָאד םולח רעד + רעפרעק רעד רחיא

 ןוא זנוא טצייר ןוא וצ ךייא טקעד סָאװ דיילק עכיל

 6( .ןיהורמוא זנוא טכַאמ
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 ףיוא ךַאמ ( עניציאח ןיימ ארַאק ז או

 ןעבעלס + העז ןוא ןעניוא ענייד

 ( ױזַא סע טנייוו רשפא רעדָא 4 טגניז ןוא טהילב

 -ךָאנ רעזנוא + תואובת יד ןענירג רעדלעפ יד ףיוא

 רעזנוא זיא סָאד {+  טיורב ןעסעגעגפיוא-טשינ

 טרהעק ןוז רעטומ יד יו העז ַארַאק { טּפַארק

 6 רעדלעפ עלַא רעביא םיזעב ןעטיירב רחיא טימ

 נימכיל ןוא לעקנוט לעקנוט ןוא ניטכיל טרעוו סע

 רעד ףיא { ןעטכילרַאפ ַא ןופ המשנ רעד ןיא יו

 6 ןעקנעב םָאד טניל דלעפ ם'נופ טייז רעלקנוט

 "ףמוא ןוא { גנונפָאה יד טייז רערעדנַא רעד ףיוא

 2 + רעטמעלב עננוי עניילק יד ןערעדיולּפ םומ

 ,מ א מ ןענָאז ןוא םאטש:רעטומ רעייז ןעש

 -רַאפ ןופ טכענ יד ןיא וד יו ױזַא { 9 מ ַא מ

 ןיימ וד ַא { ןײזךעּפלַאחַאכמוא ןופ טפַאשבעיל

 ךימ וטסכערבעצ טייקכַאווש ןייד טםימ + ארַאק

 טייקכאוש ןייד 4 לעפַאנק םענרעזייא ןַא טימ יו

 } ריּפַאּפ ןופ דייש ַא ןיא דרעווש עפרַאש ַא יו זיא

 ןעהיצסיורַא טשינ דייש ןופ דרעוװוש יד טספרַאד וד

 -יל םענעפלַאהַאבמוא ןייד טימ { ןעטיוט וצ ידכ

 ךימ וטסָאה טרָאװ ם'נופ ןיז ןעמלעּפַאט ןיא ןעג

 ומסָאה ןערערט עכַאװש ענייד ןופ + ןעננַאפעג
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 "ףַאה { המשנ ןיימ רַאֿפ טדימשעג ןענניר-עטייק

 טציא { לָאטש יו רעקרַאטש + ןעזייא יו רעט

 חמיפת ןיימ טזיב וד ןוא רענעגנַאפעג ןייד ךיא ןיב

 ןוֿפ רענטרעננעזױר עמיור טימ טלעננירעגמורַא

 רעיירפ רעד ןוא ןהעגפיױרא טשינ ליוו ךיא עכלעוו

 6 טלעוו רעכילגעממוא רעגנע



 ךיא ןײלַא רימ וצ ךיא ;ָאז ;ָאטייב אז שזז
 ם ַאזנייא דנעלע ןיב

 רימ וצ ךיא גָאז טכאניב ! ןעריולראפ

 ם ַאזנייא דנעלע ןיב ך יא ןיײלַא

 ףיא לעמרומ ףָאלש ןפ ווא + ןעהויולרא5פ

 -נייא דנעלע ןיב ך'י א ןיײלַא רימ וצ

 ךימ טסיירט דיא ןוא { ןעריולרואֿפ סאו

 ירעוו עשילַאקיזומ יד טימ רעטרעוו ענייפ יד טימ

 רעוו ךיא רעבָא + רעטרעוו עמיטניא יד טיִמ רעט

 ם אונייא ד נע ל ע רעגינייוו טשינ ןופַאד

 6 ועריולרדַאפ

 זִזִז



 ַא + דלַאװ א טנירגעג םָאה סע אז שזו1

 ןעכלעוו ןיא דלַאװ גידעקעמש ןהעש

 ןעבָאה ןעלדיפ-רעסַאו טרעטַאלפעג ןעבָאה לעגיופ

 טרעטסניפַאב-טכידעג סיורנ ןהעש ַא 4 טלעיפשעג

 רעגמורא ןעירעטסימ ןעבָאה סע ןעכלעוו ןיא דלַאװ

 םיורגיסיורג ַא 4{ םיפ עסיוורָאב טימ טעשזדנַאלב

 טימ דלַאװ ַא { דלַאװ ןהעש-ךחעש א { דלַאװ

 רךעקנעב ןופ טימ .+ ןעברַאפ ענערָאװעג-עגושמ

 "דרע רעד רעטנוא םימ + ןעטפוד ענעברַאטשעג

 רעמיוב יד ןעמ טָאה ( םגנילחירפ ענעטלַאחַאב

 ט כַא מעג ריפ ַא פ יײז ןופ + טקַאהעגסױא

 דלַאװ ןעדליוו םענהעש ןעסיורג ןעצנַאג םעד ןופ ןוא

 ןעכלעוו ףיוא ריּפַאּפ-ביירש טַאלב א ןערָאװעג זיא

 ם'נופ טייקנהעש יד טגניזַאב רעטכיד רעכילבעל ַא

 ט ל ַא ש ד ל ַא ב וצ ןעמַארג טימ { דלאװ

 עיצַאזיליװיצ זיא סָאד טָא !+ ט ל ַא וו ק ןוא

 ( טשינרַאנ זיא ןיילַא דלַאװ רעד 4 ענידענג עניימ

 טביירש ןעמ ןוא סיוא םהיא טקַאה ןעמ זַא רעבַא

 סָאד זיא דלַאװ ןענעװ ד ע י ? ַא םהיא ףיוא

 )6 ךילרימַאנ ! עיזלַא פ



 "ידנעקנעב + דרע רעד ףױא יש ן צְזִא

 לעמיה ןעגעק טרעטיצ סָאװ יינש רעג

 ןעטבעילראפ א ןופ ץרַאה ןעסירעגסױרא ןַא יו

 ךיז ןעקנעב סָאװ לעמיה ןפיוא ןערעמש { רַאג

 דעיל ןעריולראפ א יו ליטש ױזַא ּפָארַא דרע'רד וצ

 יו + עװַאּפ רענעדלָאנ ַא ןופ לעגילפ םעד ףיוא

 ןעמ ןעוו ןענעז ןעכאז עלא יד ןייפ יו ןוא ןחעש
 6 רעלהוט ןעביז רַאפ דעיל ַא ןיא ןיירַא ייז טלעטש
 א ןיא ןענעז ייז גיצוצטשינ ןוא גידייל יו רעבָא
 -רעמנוא איצנעולפניא ךַאלּפענקנעזױחה ןופ טלעוו

 ןוא ןעלַאדנַאקס ףייזלעבעווש קיטַאמַארג שעוו

 + ןעזרעפ עיירפ
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 זַא ךיא ליוו לעטנַאמ ַא רימ ךיא ףיוק זאא

 -ניא רעד ( יטיײזלעּפָאט ןייז לָאז רע

 יו לעבאטקעּפסער ןוא ןהעש ױזַא ןייז לָאז גינעוו

 -ואמ א רעבירעד רימ ךיא ףיק + ןעסיורד רעד

 -ָארמ א 4 גַאלשרעטנוא םענעדייז ַא טימ לעט

 .רעטנוא םענעדייז םעד טימ לעטנַאמ םעד גידנעג

 טעכלעוו רעטבעילעג ןיימ ןעגעוו ךיא טכַארט גַאלש

 עווניא רהיא ןוא { םטייז ןייא ןופ זיולב ךַא זיא

 ןופ טשינ דייז ןופ טשינ זיא ך י א רעטסנינ

 -ניא םעד ךיא ּפָאמ ( סַאלטַא ןופ טשינ טעמַאס

 ןעלופטרעו םעיינ םעד ןופ ףָאטש ןעמסנינעוו

 ךיא ב ַא ה ר ש פ א טכַארט ךיא ןוא לעטנַאמ

 ( ןיילַא רימ ףיוא טרַאנעגּפָא ךימ

 יד הטרעוו טשינ ךיא ןיב רשפא

 מט דנעוושרַאֿפ בָאה ךיא םסָאוו הימ

 ןופ זיולב ןעריטפיזקע וצ היוא

 ךימ ךיא בָאה רשפא { טייז ןייא

 א טימ ןעגָאלשרעטנוא טּפרַאדעג

 רעדָא רע רעדַא ךיא םענעדייז

 "עק ךימ לָאז ךיא ! זיאיטשינירעוו

 6( ןעטייז עדייב ןופ ןענגַארט ןענ

 ( לעטנאמ רערעייט ַא יוו יֹוזַא
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 ייב וצ ךימ ךיא טלַאה ןייצ יד טימ ז ץא1

 ךיא דייר עמפַאהנעזלעפ עכילטע עניימ

 גנעה ןייצ יד טימ { ןעלַאפּפַארַא טשינ ייז ןופ לָאז

 סָאװ ןעזארפ עטלעגילקעגסיוא עכילמע ףיוא ךיא

 םימ { דנורנּפַא ןַא ןוא רימ ןעשיווצ ןעהעטש

 ןוא ןופרעד דעימ ןיוש ןיב ךיא רעבַא 4{ ןייצ ידי

 ןערעוו גנעה ךיא עכלעוו םיוא דייר יד ןוא זעוורענ

 ןוא רעטצונעגּפָא ןוא רעכַאװש ןָאט וצ גָאט ןופ

 ןענָאק ךָאנ ךימ לעװ ךיא גנאל יוװ טסייוו רעוו

 6 ןעטלַאה
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 -םױהַא לָאמנױא 4 לַאפוצ רעניילק וי אז

 ךיא בָאה ויוה ןיימ ןופ גנידנעהעג

 6 עמאד ערעטלע ןא סעּפע טנענעגַאב גילעפוצ

 }6 ןוטעג לעכיימש א גילעפוצ רהיא וצ ךיא בָאה

 עג זויא גָאט רעד לייוו :נילעפוצ ןוא

 רהיא רַאפ ךיא בָאה רע נהעש א ןעוו

 ןעוװעג זיא גנידצלא סָאד { טוח םעד ןעניוצעג

 ( ןייז רָאנ ןָאק סע יו נילעפוצ ױזַא ( גילעפוצ

 רעדנעטיידַאב-טשינ רעניילק רעגיזָאד רעד רעבָא

 טסָאקעג טנייה זיב ןױש ךימ טָאה לַאפוצ

 ּםָאק ן'טימ ןעלקַאש לַאמ 4,910 ןעלכיימש 1

 "עוו ןעגנוקרעמאב 4,907 לעטיה'פ ןעבױהּפָא 8

 רעד דצמ ןערעווטמיור לָאמ 4906 רעטעוו ןענ

 ןוא ( לעיפיווא ןוא לעיפױזַא ןעמַאוװצ { עמַאד

 ךיא סָאװ 46 לעכיימש ןענילעפוצ ַא בעילוצ ץלַא

 ( ןוטעג לעכיימש ַא גילעפוצ בָאה
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 + ןירעטכיד ַא וטזיב רשפא ארַאק { אלזז|
 ענעש ענױזַא טימ ןַא ךימ טסקוק וד 7

 עניד + ןעגנַאזעג עשיאַארעה ענױזַא + רעדיל

 טל ָאווע נ טל ַאוו ךיי א ןענַאז ןעניוא

 ןייד ןופ לעריט סָאד ןעכַאמפיוא

 ראג םעד וצ לעריטמ סָאד ! ץרַאח

 6( טעעוואפ ןיב ךיא ואוו ןעט

 הע נג דיא יצ ןעסיוו ליוו ךיא

 וע טרָאנ רעד יצ ןוא ףיוא ןיוש

 0 ַארָאקק 6 טגיטסימעג גונעג זיא

 יו + ןירעטכיד עטעטכידעגסיוא רימ ןופ ןיימ

 -נאדעג עטספיט יד ןעגייוושסיוא ט וד ןהעש

 ילעוו ַארָאק קנַאדעג ַא ןייל א טזיכ וד + ןעק

 רימ לָאז רע םהיא טעב ןוא םורַא םענ ךיא ןעכ

 טספרַאד וד + ןעקנעדוצסיוא םהיא ןעניגרַאפ

 ם' פיו א לָאמעלַא ארַאק ןערעוו טכַארטענסױא

 גָאט ןעדעי ןערעװ ןעדנופרע טממ וד 4{ יינ

 ןוז יד ןעו טכאנ'יראפ ןעביז ןוא סקעז ןעשיווצ

 ןייז עירעטסימ ןיימ טזומ וד + רעטנוא טהענ

 א לייו { שינמייהעג ןיימ (+ ארָשק ערעיימ

 ןעוו וליפא + ארַאק דוס א ןעבַאה זומ שנעמ

 ןיא ןערעדױלּפנײירַא ןעזומ ןילַא םחיא ךיז לָאז ןעמ
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 סָאװ דוס רערעכעה רעד זיא סָאד { ןײרַא רעיוא

 -ֿפורַא ךיז גנַאלרַאּפ םעד ףױרַא זנוא ףיוא טגניווצ

 "רַאּפ עניטשינ ענילק { תודופ טימ ןענָארטוצ

 "ייא ןייז טלַאהַאב סָאװ רעד ןוא + עגידנעדניווש

 סע ידכ הירפ-רעדדזיא ןעדעי לערעגייז ןעדלַאג ןעג

 זיא רצוא ןַא סלַא טכַאניײב ןעדעי ןעבַארנוצסױא

 ! רעטכיד א 4 הָאזָאליפ א רָאנ טשינ רענעגושמ ןייק

 ןעדעי + ַארָאק ערעייט עכילמענ סָאד וט ךיא

 ידנייטשגנוריצ יד ךיא בָארנַאב הירפירעדדזיא

 ןענורב ןעבעל לָאט ם'ניא טּפַאשבעיל ןייד ןופ ךעל

 טכַאניב ןעדעי ןוא םורַא ןעהילפ ןעביוט יד ואוו

 םיוא קירוצ ייז ךיא בָארג ףיוא טהעג הנבל יד ןעוו

 )6 רצוא ןע'תמא ןַא טימ יו ךימ הערפ ךיא ןֹוא
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 ןיב רעלעטשטפירש :.ַא + ַארַאק ז אאןש

 זומ רעניײאיַאזַא סלַא ןוא 4{ ךיא

 ךיא ךיילג ךילטקניּפ ױזַא רוטַאנ יד ןעבײרשַאב ךיא

 ןעביוא + ןעפיױקרַאֿפ םייב ןעטלַאהעג יז טלָאװ

 רעמױברעסערּפיצ עננוי ןחעציירד טימ גרַאכ א

 ירעבָאה קעװַא ךיז ןעהיצ לָאט ןיא ןעטנוא ןוא

 + ליימ ןהעציןוא-טרעדנוח טַארוקַא ףיוא רעדלעפ

 ליז ַא 4{ תושפנ תונכס הָאלב זיא לעמיה רעד

 ןוא טסילפ גנילרעטש טריטנַארַאג לעכייט ן'רעב

 יד טנייה ןוא { לעסיב א ךַָאנ טסילפ ןוא טסילפ

 ? ןעסיצ--רַאנ יד + ןעיל--יל יד + ןעז--ַאר

 -טּפירש ַא ןופ לרוג רעד זיא סָאד טָא + ערעייט ַארָאק

 -ַאלקער רעטכיד א ןייז ומ רע + רעלעטש

 6 םענייא ןיא גנידצלא + רעדיימנש +{ טסימ

 יו ךיילג רוטַאנ יד טביירשַאב רע ןעוו םעדכַאנ ןוא

 ךיז רע זומ ןעּפױקרַאפ םייב ןעטלַאה יז טלָאװ רע

 יַאב ןוא טײברַא רעשירעדיינש רעד וצ ןוט םענ ַא

 יז ןו א + דיילק ס'רעטבעילעג ןייז ןעביירש

 וופ דיילק ַא ןענַאר טע ג ט ַא ה

 ירופרוּפ ןוא לָאוו:ןעצנַארעמַאּפ

 ףיוא וענעלעג זיא סע + ימונ

 םייב גנע וצ לעטיב א רהיא
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 ט ַָשה ןע טנוא ןופ ! ננֿאנניירא

 -רוב גיצניינעוועלע דיילק סַָאד

 -רוב רעדעי וו ךעלּפענק ענעניטש

 ועווענג זיא עלעפענק ןעניטש

 ןופ םיד ָאפ ַא טימ טיינעגננַא

 -ניל רעד ףיוא { ןייטשלעמרימ

 -םיוא ןעזעוועג זיא טסורב רעק

 -עמיצ רענעדלַאג ַא טקיטשעג
 ועמעטנאזירכ טימ לעגיופינניר

 ןעוועג זיא ל?לעטרַאנ רעד ןוא

 זש בלַאה טע ביז טעקרעשטַאּפ ןופ
 | ( גנעל רעד ןיא ןישרא
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 טרהָאפ גָאט רעד + ערעייט ארָאק ןאאש

 טהעג הנבל יד + קעווא ח"ב ןיוש

 "מיד לעיּפױזַא זַא ןייא רימ טלַאפ ָאד ןוא 4 היוא

 ןעגנזַאב לע פ יי ט ם ו צ ןיוש ןעבָאה רעמ

 םעד רעבָא + גנאגרעטנואנענוז םעד

 םהיא טָאה יצ { ה נ ב ? רעד ןופ גנאגרעטמנוא

 ןיא יצ + סםָאװרַאפ ןוא + ןעגנוזַאב רעצימיא

 על'הנבל גנוי סָאלב א ןופ ןהעגרעטנוא'ס ןעד

 ןהעגרעטנוא סָאד יו שיגַארט ןוא ןהעש רענינייוו

 6 ןוז רעשיטַאבעלַאב רעטיור ַא ןופ



 א ךיז שוק ךיא + עניימ אר ן צצצן

 סענרַאּפ ײבַאד !+ עיד א ריד גָאז

 בָאה ךיא עכלעוו האנש ןיימ טזיב וד זַא טשינ ךיא

 ןעביולגיןיא-רעטסעווש א טזיב וד זַא 6 בעיל ױזַא

 נג ָא ז ןייז ןעסיוו ייז ןוא { םיחאילאפ יד ןופ

 א שוק ןעטצע}על ן'טימ ריד ךיא

 ןיא סָאװ סָאד זיולב זנוא ןיא םע'נרה רהיא

 ( ךילטסירכרוא זיא סָאװסָאד 4 ךיל טסירכ

 רהיא רהעמ סָאװ 4 נינעטרעמנוא + ןענַאלשרעד

 ץלַא רימ ןערעװ רעשידיא ץלַא זנוא טע'גרה

 ' רעגיבייא ץלא רענידהמקנ ץלַא רעקרַאטש

 ןיימ ןופ ןעּפיל יד 4 אארָאק ןעּפיל ענייד שוק ךיא

 ( בעיל ױזַא בָאה ךיא עכלעוו האנש רעטיומ

 ענעברַאטשעג:לייוװרעד ןיימ עידא לָאמא ךָאנ

 -נא ןא טימ רבק ןייד ףיוא ךימ טראוורע + ארָאק

 6 רערעד



 6 ן'ארַאק וצ לָאמַאכָאנ אקוד ןוא זאשו

 רעד רַאפ { טַאוװירּפבש טַאווירּפ

 6 ךימ ןהעטשרַאפ סָאװ ענעגייא להַאצ רעטסנעלק

 6 גיוא ןיימ ןופ רעייפ םעניורב ןעניסילפ ן'כַאנ

 -סנעב רעד ףיוא ןעריליווקניווק ןעליטש םעד ךָאנ

 רעביא נידנעטש טננעה סָאװ ענילַאדנַאמ-טפאש

 ןיימ ךָאנ !+ סטכער דנורגרעמניה ןיא טעב ןיימ

 -נע ס'טָאג ןיא ןעזײרּפש רעהַא-ןוא-ךיחַא ןעליטש

 "םוקריצ א יו ןעגנַאפעג ןיב ךיא ואוו טלעוו רעג

 ןעסע ןוא ןעצנַאט טָאג ןעקנַאד ןיוש ןָאק סָאװ רעב
 6 ריד וצ ףירב ןיימ { טנַאה רעד ןופ רעקוצ

 מץע'בננ'רַאֿפ ליטש ךיד טסָאה וד

 ןיימ ןופ רעטסנעפ סםעד רעטנוא

 םעד טנעפע עג + טייק מַאווירּפ

 ןוא גנאה רַאפ ןע ט ביוטשרַאּפ
 -אב עטכעלש וד + טקוקענניירַא
 טסליוו וד סָאוו וד + עשיוענירמט

 משינ רעבָא ןעסיוו תודוס עניימ

 6( ןירצליּפשיוש וד + ועלייט

 .-רידוטשנייא ! עטנעכערעגסיוא
 עוו טא רוק ַא טסייוו וד + עט

 רעזעיצ ַאר;ג ַא טימ ןהענוצּפ ָא
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 ךַָאנ גידנעוַאלרעביא גנוניינרַאפ

 ןוא דיילק ןייד ןופ שיווג'פ ךיז

 ט מ + א רָא ק 6 פט מ א א ק גע ב אײ

 'םייה ןיימ ויא ןעמעגעג ץעלימ ש

 מימ ןוא טלופ רַאפ לע בי מ ש

 וד ריד וצ + ריד וצ טפאשקנעב

 וד + עטוזיירצענגנלעווא ק רַא ט ש

 גנוכאוורעד ןיימ ! עטס טייוו

 ארָאק ןייז טרָאטעג טשינ וטסָאה

 ןיימ טויב וד לייוו עדעייט

 -עפעלשרַאֿפ ןיימ ! לעטימפַאלש

 -געמ עכילנעממוא עניימ + גנור

 += ערעייט + ערעייט + ןעטמייקכיל

 טימ וטויב טכעלש יוו ! ערעיימט

 } טייק כילטסירכ + טייק טוג ןייד

 ןייד ןיא ! זיא סָאד ךיל טיוט יוו

 -טייק כַאווש רענעדייזילעדייא

 לעּפַאצ +! ןעגנאפענ ךיא גיל ץענ

 לעגיּפש-טנַאה ןיא קוק ןוא ךימ

 -רָאוועצ יד וצ רימ טסַאּפ סע יצ

 | 6 רָאה ענעפ
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 םָאװ טניװטכַאנ ם'נופ ןייוועג ן'טימ אאצצשזוו

 ךיא גָאז רימ טימ ןעּפַאלשענ זיא

 א ! ןירעכיור:תודופ א טזיכב וד

 וט סָאה קנילפ ! עט'בנג:יתומולח

 'נעפ ן'רעטנוא טע'בננ'רַאֿפ ךיד

 סע רוט - ה משנ ןיימ ןופ רע ט ס

 ןיימ ןיא טקילבעגניירא ןוא

 -יילאב ךימ + םייקטעקאניחמשנ

 -וקניירַא 6( טהערפרעד ןוא טניד

 -עג טשינ וטסָאה גינעווניא ןעמ

 6 טאה עג ַארומ טס ָאחה !+ טלַאוו

 ןיא ןועביילב ןעצנַאנניא ןוא

 עז אל רעד טשינ טָאה ןעסיור ד

 ומסָאה + ריניינ רעשילדיימ ןייד

 -רעטסנעפ עניימ ליט ש ליט ש

 "שננייוא + טנעפעעצ ןעננַאהרוַאפ

 "ימש ַא ןעגַארטעגקעווַא + טקילבכ

 עטל ע9גילפענ ענייד וויא לעכ

 ןעדנואוושר ַאֿפ ןוא ןעלּפַאציֿאווש

 ( ןעלוַאוועג
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 "עמוז וצ ןָא טביױה סֶע + ארַאק 1 ,אא ןא |

 "רעווש ןערעוו רעמיוב יד +{ ןער

 טפרַאוװ טייקנירגנוז עמירַאװ א + טרעטעלבעגנַא

 ַּפָא טשינ םע ליוו ןוא זלַאה ן'פיוא ןעבעל םעד ךיז

 "עלַא םעד ןופ לייט ַא טשינ ךיא ןיב יצ } ןעזָאל

 -כיימשעצ טשינ ןעד ךימ ךיא לָאז ? אארַאק ןעמ

 ענידנעהילב רימ טײקטעקַאנ עננוי ןייד יו ןעל

 "יט עגידנעגניז םימ + ןעגיוא יד ןיא רענמרעג

 -נעטרָאגנייװ ןיימ ארָאק { המשנ רעד ןיא ןעכ

 ( רע'מורַא ןוא םורַא ןוא םורַא ךימ םענ 4 עגיד

 -ביל ןייד ןופ גרעב עפייוו יד רעטנוא ךימ בָארנַאב

 וטסעוװו סמערָא עטיירּפשעצ ענייד טימ + טפַאש

 רָאה עטױרדןַארּפַאז יד ןוא { הכצמ-סלצ ןיימ ןייז

 4 סעברעוו ענידנענייוו יד ןייז ןעלעוו ּפָאק ןייד ןופ

 -ָאיַאב ןעלעוו סָאװ סעברעוו ענידנענייוו עטיור יד

 | ( טייקנעזעוועג ןיימ ןערעמ
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 6 קנעב ךיא + אארַאק ןיימ ַארַאק 1 28

 ןעכַאמוצ רשפא {! טסרעטיצ וד

 רעד טלעטסערפ לעדלעװ ם'ניא + רעטסנעפ'ס

 ךיא + ךיז ןעקערש ןעגנוהילבנעראב יד ןוא טניוו

 6 טָאטשמיײח ןיימ ןיא להוש רעטלַא רעד ךַאנ קנעב

 יד טימ וד + ןעד וטסחעטשרֿאֿפ ערעיימ ארַאק

 ןעט'שלח'ראפ ן'טימ וד + ןעקַאל עדנַאלבדןַארּפַאז

 -םלצ ענעפרַאװרַאפ-טרינניזער יד טימ 9 לעכיימש

 -ערט ענידנעכַאלךיורב ייווצ יד טימ { סטמערַא

 סע סָאװ ןעד וטסהעטשרַאֿפ 4 םנענורבדער

 -ידנע טש ַא טָאנ םענענייא ןא ןעבַאה וצ טסייה

 ןוא םייה רעד ןיא ךיז ייב גיבייא טציז סָאװ ןענ

 6 םהיא וצ ןעּפילכפױרַא טייצ רעדעי וצ ןַאק ןעמ

 ןעניל סָאװ ןעּפיל טימ ןעלהעצרעד גנידצלַא םהיא

 יד ףיוא םיתמ יו ערעדנַא ם'פיוא סנייא טיוט

 "רע רעד ןיא עטבילרַאפ יוו רעדָא רענטרעג-טכַאלש

 טויב וד ךיױא ( ַארַאק ַא ! טכאנ רעטש

 ןעד וטזיב ןעוו רעבָא + טָאג ַא רעגינעוו-רהעמ

 -ַאוָאהעי יד ןעד וטסָאה ןעו 4{ םייחרעד ןיא

 ( ןעטרַאװ ןוא טרָא ן י י א ףיוא ןעציז וצ דלודעג

 ףרַאד ךיא + טָאנ ןענידנעמש א ףרַאד ךיא ארַאק

 ךס א 4 דלודעג ךס ַא ןעכָאה לָאז סָאװ טָאנ ַא
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 עדנַאלברַארּפַאז יד טימ רעטעג יד + תונטחר

 טימ ןעמונרַאֿפ ױזַא ןענעז ןעגיוא עניורב ןוא ּפעצ

 וצ ןָאק ןעמ ואוו ןעלהוש יד + ןייל א ךיז

 (+ ןעדמערפ םעד רַאפ טלעגיררַאפ ןענעז ןעניד ייז

 6 ןעטנַאקַאבמוא םעד רַאפ + ןעדימ םעד רַאפ

 ילעז רעד ןיא רהיא טפע ךייא וצ רימ ןעטעב ןוא

 טשינ טרעה רהיא ןוא סענַאבנַאכירדנַאל טייצ רעב

 ףױרַא ךייא וצ רימ ןענייוו ווא + טעבעג רעזנוא

 "רעד ןיא ָאטשינ רהיא טנעז רעטסנעפ ן'רעטנוא

 "עד הריש ךייא וצ ןעגניז רימ זַא רָאנ { םייח

 ? סענַאבנַאב-ןירדנָאל ןעסע ףיוא רהיא טרעה טלָאמ

 רהיא 4 הױרַא ןעבעל'ס זנוא ןופ טכרַאה רחיא

 "טשינירָאנ ןעּפָארט ןעדעי סױרַא זנוא ןופ טכרָאה

 יג רהיא + עזייב רחיא 4 לכש ןעטכַארטעגנַא

 "גיבייא רהיא + ץעגידנעהעגרַאפ רהיא { עט

 6 עטס

 צז 8



 טרעטַאלּפ ףָאלש רעד +  ארַאק ז,אאאן

 לעניוה א יו ןעגיוא ענייד ןיא םורָא

 6( ט+צ םנגעגקעװַא טסענ יד םהיא טָאה ןעמ סָאװ

 יפַאז עמערַאװ ענייפ עביל + בנג רעד ןיב ךיא

 לע ךיא ןוא עלייוו ַא ךָאנ 4 ַארָאק עדנַאלבדזַאר

 ! טײברַא עשירַארעטיל ערעווש ןיימ ןערעהפיוא

 ןעהעג סָאװ ןענילפיטרָאװ ןופ גנולמאזרעמוז יד

 "עצ ייז ןעמענ רימ סָאװ ןוא ביוש רעד ףיוא סיוא

 יז ןעקיש רימ ןוא לעכיט ןעדייזךירג א ןיא םיונ

 ןיא + רעטרעוו ןופ עזרעבדעגילפ יד ףיוא קעווַא

 עכילשנעמ יד ןיא יו + ארַאק ( סעיצקַאדער

 לָאמנייק סָאמ יד ךאפ רעזנוא ןיא זיא ױזַא םירוסי

 רחעז זיא ץנערוקנַאק יד ןוא 4 טלופרַאפ טשינ

 ןיימ רַאפ לַאירעטַאמ טזיב ארַאק וד { םיורנ

 ןעניטפעשַאב ריד טימ ךימ ךיא זמ 4 םטסנוק

 ערעטעּפש יד ןיא ידכ ךילנעמ יוװ גיסיילפ ױזַא

 רע ד ןוט קרעמַאב ַא ןענעק קיטירק יד לָאז ןערהָאי
 טסגוק טימ ךיז טָאה ןע םע רעהח

 6 טניטפעשַאב



 געוו רעד 4 יּפַאֿפ + ןעריפטפ 7

 -עריַאפ זיא גנוזיילרע רעזנוא וצ 50

 םיקידצ יד ןעלעוו ןעמוק טעוװ חישמ זַא ןוא רענ

 ( ןיירא ןדעדג ןיא קירב רענעריּפַאּפ ַא ףיוא ןהעג

 א זיא ןעבעל רעזנוא + טלעוו ענעריּפַאפ ַא זיא'ם

 -אב סָאװ ךאז א זיא טוט רעזנוא ןוא סנעריפַאּפ

 ןערױלרַאפ זיא ץעגרע + ריּפַאּפ ףיוא ךיז טביירש

 ! ךשוח ןוטעג ךיז טָאח'ס ןוא ריִּפאֹּפ א ןעננאגעג

 "עג ! רעכעד ןופ ןעגנורּפשעג ןענעז ןעזיקרַאמ

 ןענָאיּפש 4 ט'מס'רַאפ ךיז ןעכָאה ןעטנעגַאמייח

 6 ןַאלטשרעכרךייצ רעטנוא ןעטלַאחַאב ךיז ןעבָאח

 ץלַא ןוא + ןעסָאשעג ןוא ןעפָאלעג זיא רעטילימ

 טשינ טָאה'מ סָאװ ריִּפַאּפ םענערױלרַאּפ םעד בעילוצ

 ( ריִּפאֹּפ סָאד ריּפַאּפ סָאד + ןעניפעג טנעקעג

 לָאמ עלַא רַא פ לָא מניי א לָאז'מ ןעוו

 טלָאװ ריּפַאּפ עג י ט כ י ר סָאד ןעניפעג ןענעק

 ךא רעבַָא 4 טעװעטַארעג ןעוועג טלעוו עצנַאג יד

 טשינ טסייױומ + ןעניפעג טשינ סָאד ןַאק ןעמ

 "יוט ןוא רעטנעזיוט ןיוש + ןעטלַאהַאב זיא'ס ואוו

 -ַאּפ ַא סעּפע טכוז טייחשנעמ יד זַא ןערחָאי רעטנעז

 עלַא ןיא ןענַאמָאר עלַא ןיא סע טכוז יז + ריפ
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 עלַא ןיא ןעטכישעגנהעש על8 ןיא ןעמַארדָאלעמ

 ! סרעטנָאלּפטלעװ עלַא ןיא ןעלַאדנַאקס-דנַאל

 ןיא סָאװ ריּפַאּפ עפיוועג סָאד יז טכוז םוטעמוא

 רעבָא סע יז טניפעג לָאמַא + ןעננַאנעג ןערױלרַאֿפ

 -לעפ ַא זיולב זיא'ס + עניטכיר סָאד טשינ זיא'ס

 -יפעג טשינ ןעמ ןָאק ריּפֲאּפ עתמא טָאד 4 גנוש

 ' ןענ
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 -ץווַאב ייז 4{ ךיז ןעגעווַאב עלא ן{אאאן1
 ןעגעװאב יז +{ רעהַא ךיז ןעג

 6 שילצרעהרָאטקָאד ךיז ןעגעװַאב ייז { ןיחַא ךיז

 ןעגעװַאב ייז 4 שינוקַאבלַאכימ ךיז ןעגעװַאב יז

 לָאט ךיז ןעגעװַאב ייז 6 שיסקרַאמלרַאק ךיז

 ןעגנוטכיר עלַא ןיא ךיז ןעגעװַאב ייז ( ששיא'ַָאטס

 ךיז ןעגעװוַאב ייז + ןעגנוטכירנעגעג עלַא ןיא ןוא

 -ַאב יז + ןעגעגַאד ךיז ןעגעווַאב ייז ןוא ריּפַאד

 ןעמ + טרחעקרַאפ ןוא קירוצ ןוא ןיחַא ךיז ןעגעוו

 "יא ךיא רָאנ 4 םינפוא עלַא ףיוא ךיז טגעװַאב

 ס ָא וו ו צ טכַארט ןוא קוק ןוא העטש רענ

 ןיױש בױא א { גנוגעווַאב ליפיוזַא

 ַאזַא טימ ךיז ןענעװַאב סָאװ וצ ךיז ןענעװַאב ַאי

 ןעגעװַאב סָאװ וצ ? שיורעג ַאזַא טימ לעמוט

 ערעדנַא יד ןעזָאל ןוא טייז ן| י י א ףיוא רדסכ ךיז

 רעד טסייו ױזַא יו ןוא 6 טגעװַאבמוא ןעליימ

 רע ה ַא טַארוקַא ןעגעווַאב ךיז ףרַאד רע זַא שנעמ

 ןוא 4 רעהַא זיא סע ואוו ןוא ןי ה ַא טשינ ןוא

 ןופ ּפָאק רעד טשינ םהיא ךיז טהערדרַאֿפ ױזַא יו

 ױזַא יוןוא ( טקנופ ןיי א ףיוא ךיז ןעגעווַאב

 וא ןעקנעד ט פ יו ה ר ע ב י א שנעמ רעד ןָאק

 -לַאה וצ ףיוא חכ ןעצנַאג םעד ןעגנערטשנָא ףרַאד רע
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 -ַאב עלא עלא + גנוגעװַאב ןיא טפבלעז ךיז ןעמ

 ךימ געװַאב רענייא ךיא רָאנ + ךיז ןעגעוו

 -ַאב ךיא { ןעטייז עלַא ףיוא ןוא םַאזגנַאל רחעז

 -אב ךיא + ןיה ַא יא ר ע ח ַא יא ךימ געוו

 םיור ַא ךימ געװַאב ךיא ןוא ןי י ר 8 ךימ געוו

 6 ראו רעד רַאֿפ גנורעטסייגַאב רעבלעז רעד טימ

 קרַאטש וצ ךימ געוװַאב ךיא זַא ךימ ּפַאכ ךיא זַא

 רעד ןוא סגעוויוצ-קירוצ ןעגעװַאב ןָא ךיז ךיא ביוה

 געװַאב ךיא + ןעהערד ףיוא רימ ךיז טרעה ּפָאק

 וצ םשינ ןוא לענש וצ טשינ ןוא סָאמ ַא טימ ךימ

 -ַאב ךיא { טייז | י יא ףיוא טשינ ןוא םּפָא

 ( ןעררעה עניימ ןעננוטכיר ע ל ַא ןיא ךימ געוו
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 ןעכלעוו ךרוד דמַאז סָאד ןיב ךיא
 רעפַאוװ סָאד ךיז טרעטייל סע א 261

 סָאד טמוק ןעגעוו עגיטָאלב ךרוד 4 לאווק ם'נופ

 ץניּפמוז ןופ גרעב עניטכעדרַאפ ןופ 4 רעסַאװ

 םע טחעג ץרַאה ןייר ןיימ ךרוד רעבָא 4 רעדלעפ

 ךיא ( ןייר ןוא טרעטיילעג טרעוװ סע ןוא ךרוד

 "עג ןייז +{ לַאװק ם'נופ רעדורב רעליטש רעד ןיב

 ? דניירפ רענעגנוזַאב-טשינ ןייז 6 רעטכעוו רעיירט

 קעװַא רע טנניז טכַאל ןוא טגניז לאוװק רעד ןעוו ןוא

 ךיא ! ןעבעל ןיימ ןופ לייט א קעװַא רע טכַאל

 דמַאז ענידנעהעגרַאפ עליטש סָאד דמאז סָאד ןיב

 -ַאוו גידעבעל ַא ןופ נערב םייב

 םָאד ןיב ךיא 4 ףיוא ךימ טסערפ סָאװ ר ע ס

 דמ אז ענעדייש ַא ב ס ַא ד דמַאז עליטש

 ייז תעב סיפ יד טימ ףיורעד ןעטערט תומהב סָאװ

 ד מ ַא ז ס ַָא ד ךיא סָאװ רעסַאװ סָאד ןעקנירט

 דמַאז סָאד ןיב ךיא + טרעטיילענ ייז ראפ בָאה

 ןעטייקגיניירמוא עלַא ךרוד ןעהעג סע ןעכלעוו ךרוד

 -יול ןייז לָאז ןײלַא לַאװק רעד ידכ טלעוו רעד ןופ

 -עג'טשינ-ךָאנ רעד ןיב ךיא { לַאמשירק יוװ רעט

 -ַאפּפָארַא לָאמא טעוו סָאװ ןייטשנעזלעפ רענערַאװ

 ץערעייא ראפ ןעפָארטשַאב ךייא ןוא ךייא ףיוא ןעל
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 ם'נפ גערב םייב דמַאז טָאד ןיב ךיא { דניו

 עגיטסול יד ןעלקניפ ץרַאח ןיימ רעביא + לָאװק
 ןעגיוושרַאפ ליטש ןיב ןיילַא ךיא רעבָא לרעּפרעפַאװ

 סָאװ דמַאז עגיטעמוא סָאד ןיב ךיא + הָארג ןוא

 } שירפ יז טלַאה ןוא ןעבעל ם'נופ דיירפ יד טרעטייל
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 טשינ רעבַא טלעוו א זיא טסנוק :

 -םיווש ןייק טשינ { לעזניא ןייק 555

 ןופ טייצ ןיא ןעצעזוצקעווא ךיז ןעכלעוו ףיוא טערב

 -קַאװעגרעביא ןוא םינָארַאנ + ךָארבנעקלָאװ ַא

 יז ןעציז { טשינ סע ןעסייוו רעלטסניק ענעס

 ןעטרעדנוזעגּפָא םענעגנוזַאבנירג םעניילק םעד ףיוא

 + -רעפ וצ ןעטענַאפ ןעטכעלפ ןוא טסנוק ןופ לעזניא

 ןעקנַאדעג עשיּפע ןעוב 4{ קיטש ַא תורוש ןהעצ

 -רעדָאמ ןעלָאמ 4{ ןעמַארג עטנעכייצעגסיוא טימ

 וע ט ר ַא ד זיא ַָא ד רעד עכלעוו ןיא רעדליב ענ

 םעד ףיױא ןוא ַא ד זיא ן|ע מ ר ַָא ד רעד ןוא

 -יז ןוא גיהור ייז ןעציז לעזניא ןעשיאָאגע םעניילק

 -ַאמ טסנוק רעד ןיא ןוט ר אפ רעכ

 הָאלב א ןופ ןעפיילשמורא םעד ןיא יי ר ע כ

 עג ַא ןופ ןעציּפשמורַא םעד ןיא לעדנייטש-טסנוק

 טנערב לעזניא םעניילק םעד םורַא ( טרָאװ גיגנַאז

 ןערעו + ןעלמיה יד ךיז ןעצלעמש 4{ טלעוװ יד

 ךיז ןענַארט ( טרעניימשרַאפ סערש ןופםימי יד

 ( גנולפייווצרַאפ רענערָאװעג-עגושמ רעד ןופ תולוק

 טכַאנ יד גָאט רענעפַאלשרַאפטױר רעד טסעגרַאּפ

 -ניא םעניילק םעד םורַא רעבָא + ןעטייבוצרעביא

 :סעפ ַא טימ טלעגנירענמור א לעז
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 ןעכוק:ןוא:עוואק ןוֿפ גגובמ

 רעסםיורג רעד ןופ טרעדנוזעגּפָא

 עה ַאלב ןופ טנאוו ַא םימ טלעוו

 מימ ןעמונעגמורא ןעלאגיטכאגנ

 -עז עטלעטייקעג:ןיד ןופ גניר ַא

 ךרוד טציש עג ןוא ןעטניוו:יריפ

 ןופ ןעטסעשז עגיטכיוויטלעוו

 רעטסירפ:טסנוק יד ײז ןעצז ייוערוטלוק

 -רעדנוזעגּפָא רעייז ןופ עטָאלב רעגיברַאפ רעד ןיא

 -עמש ענעדלַאג טימ ךיז ןעליּפש ייז ןוא לעזניא ןעט

 ראק עטיור טימ ךעלעמעל עסייוו טימ ןעגנילרעט

 6 תומולח-ןעיליל טימ ןעטנעמיטנעס-ןעזיור טימ ןעש

 סָאװ + טלעוװ עסיורג יד ןָא ייז טהעג סָאװ ןוא

 עשיטעָאּפמוא עניױזא םימ ייז ןעבָאח תוכייש ַא ראפ

 ןָא יז טהעג טָאװ 4{ ןעשינרעטיצדרע יו ןעכאז

 ןיא + גנאגרעטנוא-טלעוו ַא יו טייקניניילק אזַא

 ןעליּפש ןוא ייז ןעציז עטָאלב רעניבראפ רעייז

 ײזזַא ןא + רעדניק עב עיל יד ךיז

 גימעמוא ייז ןערעוו טלעיּפשעגנָא גונעג ךיז ןעבָאה

 ךיז טיג טלעוו עסיורג יד סָאװ ןופרעד טבירטאב ןוא

 ןוא המחלמ יו ןעטייקשיראנ עניוזא טימ ּפָא

 ןעפאש ןוא ןעציז י י ז יו םוא טשינ ךיז טקוק'מ

 ןעגיהור רעייז ףיוא + לעזניא םעניילק רעייז ףיוא

 גיהור ןענָאק סָאװ ענעי זיא טםונ יו + לץזניא

 רעטנוא טהעג סע תעשב ןעלערק ערעייז ןעלחעצ

 6 טלעװ עטרעהרענוא אזא ענהעש אזא
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 -נָא לָאמא לעװ ךיא 4 גנונראוו ,אאאשן

 יד ףױא עריטאס א ןעביירש

 םקעז רשפא ןייז טרעוו טעװ סָאװ ןעטייהרעטעג
 ייוצ יד ןעלהָאמ לעװ ךיא + רעלהוט טרעדנוה

 וע ש י ד י א ם ע ד רעטעג עטלעיפשעגסיוא

 ןהעג יז יו ןע כיל טסירק םעד ןוא

 ןוא ןעלמיחה עכיוה יד רעביא טמערָאעג םורא

 םיכאלמ עגיסיילפ יד + עטאוו טימ ןוט וצ ןעכַאה

 סנעקלָאװ עסייוו יד םיוא ןעשטעווק ןוא םורא ןעהעג

 יז ןופ ןעכאמ ןוא ןוז רעד ףיוא ייז ןענעקירט ןוא

 רעגילייה רעד טמוק עפ ןוא + עטמאוו עכילטעג

 יד ןיא ןעהעטש רעדניק"ןעדיא יד ןוא סאבאש

 ןעמ טהעז טלָאמעד דלַאװעג ןעיירש ןוא ןעזיולק

 עטאוו טימ םורא טהעג אווָאהעי רעטלא רעד יו

 -םירק טָאג רעגנוי רעד זא ןוא + ןערעיוא יד ןיא

 טםימ םורא טהעג רעטלא רעד זא טהעזרעד סוט

 { תבש זיא'ס זא רע טסייוו ןערעיוא יד ןיא עמאוו

 יד ןוא ךאהטנָאז רענילייה רעד טמֹוק עס זא ןוא

 "יולק יד ןיא ןעהעטש רעדניק-םירעוּפ עכילטסירק

 יו ןעמ טהעז טלָאמעד ןענעװַאד ןוא סרעטס

 ןיא עטאוו טימ םורא טהעג םוטסירק רעגנוי רעד
 ןייז זַא טהעזרעד ַאװַאהעי זַא ןוא { זָאנ רעד
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 טימ םורא טהעגנ טנערוקנָאק ןוא ןחוז רענידלאוועג

 ןיא'מ זא רע טסייוו רעכעלדזָאנ עטעוועטאוועג

 ןופ עטאוו עכילמעג יד טהעג יוזא ןוא 4 גָאטנוז

 -טָאג יד לייו 4( זָאנױצ רעוא ןופ רעױאדוצדזָאנ

 ךיז ןעגרָאב ייז ןוא ןעטײהטַָאג עטוג ןענעז ןעטייה

 6 עטאוו יד ערעדנא'פ םנייא



 ןענעו טרָאװ א רימ טביולרע !אאאצשז

 -ארעטיל רעד ןיא םזילָאבמיס

 ט ב י י ר ש היא זא טניימ ההיא { רוט

 רהיא זא { ייז טפאש רהיא זא ( ןעלַאבמיס

 6 תמא טשינ זיא סָאד ! סא ייז טעטכיד

 ןעלָאבמיס ( טעטכידעג טשינ ןערעוו ןעלָאבמיס

 ר עדיר ב עניימ רדאז עדעי 6 ןענעז

 6 לָאבמיס א ךיז ןיא טָאה ר על ע ט ש ט 9 י ר ש

 -ץ י ג ר ע רעד רָאנ טשינ ןוא + עירעטסימ א

 רעדָא םטייוו-טייוו רעד רעדָא ץיגרע

 רעזנוא ןיא גנידצלא רָאנ חישמ רעגידנעשזנַאלב רעד

 6 זײװנָא ןא + ןעכייצ א + לָאבמיס א זיא ןעבעל

 - עג עג יי מ ןעבעל עצנאנ סָאד + לשמ א

 יטכארטעגפיוא ןא { לָאבמיס א זיא עט בעיל

 וליפא ךאז רעדעי ןיא ( עיצקיפ ַא + טייק

 טניל טנימ לעשעלפ ם'ניא רעדָא שיט ם'ניא

 םעד יוזא יו ןעסיוו רָאנ ףראד ןעמ 4 לָאבמיס א

 יױזא ןע בייר שוצ מו ר א לָאבמיס ןעניזָאד

 -עיל ץעניי מ ןיינ ( םיורא טשינ לָאז רע זא

 -מיס ןייק טשינןעפאש רימ + עיירטפעג עב

 םָאד + ןעפאש טשינ ייז ןענָאק רימ ( ןעלָאב

 -מורא זיא ןוט ןָאק רעלעמשטפירש א סָאװ עטסעב
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 טשינ םהיא ןוא רעטרעוו טימ לָאנמיס םעד ןעלגניר
 זנוא ןוֿפ רענייק רעכָא + ןעהילפסיורא ןעזָאל
 + לָאבמיס רעדָא עירעטסימ ןייק טשינ טפאש
 -אמ םעד טשינ טפאש זנוא ןופ רענייק יוװ טקנופ
 }6 טכאמעגנ תומולח ןערעוו סע ןעכלעוו ןופ לאירעט



 ןיימ ףיוא גיטכיזרעפייא ןיִב ךיא {אאאצשז)

 גָאט רצ-ָאט ןופ +  ןעמָאנ

 6 רע'סואימ ךיא ןוא רענחעש ןעמָאנ ןיימ טרעוו

 ץעניימ ףיױא נעט עניימ ּפָא ביג ךיא רהעמ סָאװ

 ןיימ טרעוו רעטנוזעג ץלא ןעטייברא עשירארעטיל

 סָאו 6 ךיא רעוװ רעכאווש ץלא ןוא ן ע מ ַא נ

 רעגירעדינ ץלא ןעמָאנ ןיימ טגנילק סע רעכעה |

 ץלא ( רעכאוש ץלא ( לוק ןיימ טננילק

 א יו ףיוא ךימ טסערפ ןעמָאנ ןיימ 4{ רעדעימ

 רענייב עניימ ןוא ךימ טקוצראפ רע 4 היח עזייב

 ץכילברעטשנוא עמאזיורג ענייז ןעשיווצ ןעקאנק

 ךיז רעטַאמ ןוא גיל ךיא ןעוו געט יד ןיא ( ןייצ

 טכייוו ףָאלש רעד ןעוו טכענ יד ןיא { םירוסי ןופ

 ןעמָאנ ןיימ טהעג טלָאמעד סנעּפָאקעצ ןיימ ןופ

 רענידנעכאל א רעצלַאמש א רעכילהערפ א םורא
 ןעמאד טימ ןעמפאשטנָאקאב עיינ ןָא טּפינק רע ןוא

 ןיא ןעלכרַאכ טעוװ טיוט רעד זא ןוא ( ןערעה ןוא

 -נוזעג א ןעבעוושמורא ןעמָאנ ןיימ טעוו זלאה ןיימ

 } אלאל אר ט ןעגניז טעוו ןוא רעגיטסול א רעט
 ץטבראפעג יד ףיוא ןעגנעהנָא ךיז טעוװ רע ןוא

 -ּפַא טשינ ןוא סאנָאדאמירּפ עטסואוואב ןופ ןעּפיל

 ןערעוו לָאז ןעטלָאשראפ + ןעטרַאד ןופ ןעמערט
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 ףיוא ןהעג טיוט ןיימ ךָאנ טעו רע + ןעמָאנ ןיימ

 ךיא תעב גָאט ןעטוג א ןעבעל טעוװ ןוא ןעטעקנאב

 6 ןעברָאטשעג ןוא טלאק ןייז לע ןייל א
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 ז

 סעגיטנייה ןעגנילחירפ טעוו סע ז.אאאןש

 טעװ םע 4 טניירפ עבעיל רהַָאי

 ןעזיורדלאוו 4 דרע יד ןעקעמשעצ ןוא ןעהילבעצ ךיז

 ןוא סעטנעזיורדלאוו יד וצ ןעריצנאמָאר ןעלעוו

 ערעייז ןוטנָא ךיז ןעלעוו ןענהיב + ןעבַאה הנותח

 ןעדער ןעהילפמורא ןוא רעדיילק עגיד'בוט-םוי

 ןעלעװ ןעטניווגנילהירפ עגיטסול יד { םיכודש

 עטלא יד ןוא בוטי לז מ ןעגידנענייוו א ןעגניזסיוא

 וצ ןהעג ןעמענ טעװ דרע רעטומ עטארייחראפ-לעיפ

 יד טימ ןעקעדראפ יז ןוא גראוונירג רחיא טימ דניק

 -נילהירפ טעװ פע { בייל רהיא ןופ גנורעּפכורפ

 "המחלמ'עצ סָאד 6 רעדירב עניימ ןעג

 ןעסעגראפ לייוו א ףיוא ךיז טעוו רוטַאנ לרעמומ עט

 יד ןעשאווּפָא ךיז טעװ + טייבראצומש רחיא ןיא

 6 ןעמָארטשיגנילהירפ ץגידנעפיול יד ןיא טנעה

 ןערעטש ןעטגיטולבראפ םעד ןעדָאבסױא ךיז טעוו

 שירפ ןירג א ןָאטנָא ךיז טעװ { ךייטנוז א ןיא

 טימ ןערעױא יד ןעגנעהאב ךיז םעװ 4{ ךוטראפ

 וע לע ר א מ ןע ש ר ַא ק טכורפלעדע ענירג

 ןוא טײרּפשעצ ןעגיל טעװ יז וא םס ע ק ש ר ע פ

 6 עבעיל ןופ ןעדער טעװ יז ןוא טלעכיימשעצ

 טײרּפשעגסױא ןוא שירפנייפ ןייז טעוו טעב רהיא
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 ןעלעװ דרעפטניוװ עגני יד + טעווצ ןעגנוי טימ

 גרעב טכַאלש עץגירג יד רעביא עטמיושעצ ןעֿפױל

 -אנ ר }9 טו ס י ד זא הרושב יד ןעגָאזנָא ןוא

 -פראפ ןעקנאד וצ טָאג זיא רוט

 יד א + רעדניק ךיא טהערפ + ט בעיל

 םגנילהירפ גיסיירד-גיצנאווצ א ןעבָאה סָאװ רעדניק

 ראק עשיראנ טימ + ןהעגרַאפ ןוא ןעמוק ןהעזעג

 } ּפַארַא רעמיוב יד ןוֿפ ןעלַאֿפ םָאװ ןעשוקנעש

 ןעגיל רעדניק עגיזָאד יד 4 םירעוו-םיוב .יד טימ

 -ראפ ןוא ט'היחראפ רעבירג עטכייפליופ ןיא טציא

 ןיא גנילהירפ ןעגנוי םעד ןעקוק ייז 4 טזָאלרהָאװ

 ןעגנאזעג עסיז ענייז ןערעה ייז 4{ ןיירא ןעגיוא יד

 -עגסיואנהעש םעד ןעטלָאװ ייז ןוא עבעיל ןעגעוו

 ( ןעייטשניירא םינּפ ןיא טלָאוװעג גנילהירפ ןעטצוּפ

 ןעדעי טימ טנייפ םחיא ןעבָאה ייז זא ןענָאז םהיא

 וצ יי טלעקע סע זא + המשנ רעד ןופ רעטיצ

 גרעבנעשנעמ עטיוט רעביא םורא טהעג רע יו ןהעז

 ֹּפִא טיג רע ןוא לעווימש עטצוּפעגנייפ שנירג טימ

 ןופ ןעשוקעצסיורא ףיוא םייצ ןייז ןופ ןעכָאװ עגנַאל

 -הירפ טעװ סע + לעטעלבזָארג שיראנ א דרע'רד

 םױרא טמענ 6 רע טכיד עב עיל ןעגניל

 ( טרעטסיינאב טרעוו ןוא ןעלדעיפביירש שרעייא



 + טפץעשעג םיורג א יװ זיא טלעוו יד ז אן

 טהעג ! טפעשעג שינאקירעמא ןא יו

 - ס ּפ יג ש א ןיא רעדָא בלעוועג-ךוש א ןיא ןיירא

 סעצילָאּפ יד ףיוא זא ןהעז טעוו רחיא וא יירעל

 ןעהעז ןעסיורד ןופ סָאװ ןעלטכאש עסאמ א ןעהעטש

 טימ טליפעגנָא ןעוועג ןעטלָאװ ייז יוו סיוא ייז

 ןהא ןוא גידעל ייז ןענעז גינעווניא רעבָא הרוחס

 קעװצ ןעכלעװ וצ { ןעגערפ םוצ 4{ טלאהניא

 זיא םָאװ ןוא ןעלטכאש עגידעל יד טרָאד ןעהעטש

 -פיוא יד + ןערעפטנע םוצ { עבאנפיוא רעייז

 םעד ןעראנוצּפָא זיא ןעלטכאש עגיזָאדיד ןופ עבאג

 טוט קינבלעוועג רעד זא ןעניימ לָאז ןעמ + םלוע

 "עג עגייר ןעטפעשעג + ןעטפעשעג עסיורג

 טלעוו יד ןעד זיא ןוא + ערעיוהעגנוא ןעמפעש

 6 טכאמ-לעמיה רעד ןופ טפעשעג עסיורג'פ טשינ

 וצ םײהטָאג רעד ןופ עבאגפיוא יד טשינ ןעד זיא

 לָאז ןעמ ןעדנוק ערהיא ףיוא קורדנייא ןא ןעכאמ

 זא ןוא גלָאּפרע רעסיורג א זיא טלעוו יד זא ןעניימ

 טימ גנומענרעטנוא עגיזיר א זיא ןעבעל סָאד

 רעכירעד ןוא ( ץניווָארּפ רעד ףיוא ןעשנארב

 טימ ןעשנעמ לעיפיוזא ןהעז וצ זייא דניק ןיימ

 ןיא ןעלטכאש עטסוּפ 6 תומשנ עדנעהעג-גידעל

26 



 "עג ןעד + ןעבעל ןוא םיוט ןוֿפ טּפעשעג םעד

 ראפ ארומ טָאה יז ןוא טםײהטָאג יד זיא שירעלטּפעש

 גָאט ןעדעי רעבירע ד יז טצופ + ץינערוקנַאק

 "ילב ןעלָאז ייז בלעוועג רהיא ןופ רעטסנעפ-יוש יד

 "טנעה יד ןוא טייקמַאזקרעמפיוא ןערעדָאפ ןוא ןעצ

 שירערהיפראפ יוזא ןענעז ריט-טלעוו רעד ןופ ךעל

 ןענוז עגידנעיירש ןופ טכאמעג ןענעז ןעדליש יד ןוא

 "טָאג + ןעהיצוצ ןוא ןעפור לָאז סע ידכ תונבל ןוא

 -ענרעטנוא ןייד ןיא גלָאפרע ריד שניוו ךיא טייח

 6 גנומ
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 יז + רעגָאװש ןעביל ןיימ וצ ףעירב א זאז1ו

 סָאװ ןעשנעמ ןאראפ ןענעז סע זא ןעסיוו

 ןאראפ ןענעז סע ןוא ן ע ק ג א ד ע ג . ןיא ןעקגעד

 רימ בייררש + רעטרעוו ןיא ןעקנעד סָאװ ןעשנעמ

 ןיא ןעקנעד סָאװ יד 4 רעדניק ענייד עכאמ סָאװ

 לייו + געװ ןעטסיזמוא היוא-ךעגעל ןעקנאדעג

 טקנעדעגסיוא ןיוש זיא קנאדעג רעד יו םעדכָאנ

 ראפ ר ע ט ר עוו ןייק טשינ טשרע ייז ןעבַאה

 ןוא + ןוטוצנָא םהיא ןעכלעוו ןיא קנאדעג םעד

 עניסאּפ יד טקנעדעגסיוא ןעבָאה ייז טענאוו זיב

 - א נ רעטקנעדעגסיוא רעד ךיז טָאה רעדײלק-טרָאוװ

 "נָא טָאה טלהיקראפ לייוורעד קנאדעג ר ע ט ע ק

 טלעוו רעד ןופ ןעגנאגעג זיא ןוא ןעטסוה ןעביוהעג

 "רעוו ןיא ןעקנעד סָאװ יד זיא םוג 4 טייהרעגנוי

 "ררעװ + רעגָאווש רעבעיל ןיימ רעט

 זיא םיוק 4 טייל עניסיפגנירג עקנילפ ןענעז רעמ

 קנאדעג ןייז ןיוש סע טעוו טקנעדעגסיוא טרָאװ םָאד

 לייו { ךיז ןופ ןיילא + ךיז ןופ ןיילא ןע גיפעג'

 טנעגילעטניא ןוא טייל עגידלעמוט ןענעז רעטרעוו

 -עיל וטסהעטשראפ ! ץעיציבמא טימ לופ ןוא

 ילעוו קנַאדעג ןעפיט ןימ ר עג ָאווש רע ב

 "רעוו עזיולב ןיא ןערָאװעג טקנעדעגסיוא זיא רעב

 | 6 רעמ
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 ןָאסנרעב זא טסייוו ןיניירב ןבואר אז!

 6 רָאמוח סניוזא ןיא סע סָאװ טסייוו

 ןיניירב ןבואר סָאוו טימאד ךימ טסיירט ךיא ןוא

 זיא םע סָאװ טארוקא טפייוו ןָאסנרעב זא טסייוו

 סָאװ שנעמ רעמירָא ךיא רָאנ { רָאמוח סניוזא

 טּפאכעגנָא רענניפ עניימ טימ ןיילא טּפָא בָאה ךיא

 יַאצ א ןעטלאהעג םע ןוא זלאה םייב רעטכעלעג'ס

 סייוו ןיילַא ךיא ןעגיוא ערעייא רַאפ םגידלעּפ

 םייו ךיא { רָאמוה סניוזא זיא סָאװ יונעג טשינ

 ןופ רעטכעלעג סָאד ןענעז על א ר י מ זא רָאנ

 סנעבעל עלעבארעזימ ערעזנוא ןוא טײהטָאג רעד

 -נולעג םעד ףיונוצ ןעלעטש סָאװ תויתוא יד ןעגעז

 םענע}עגנולענ טשינ רע ד ַא טסענעג

 רימ ןעוו טלָאמאד רָאנ ןוא { ץיוו טיוטרךואדךעבעל

 ןיא טייקגיבייא לעקערב א טָאג ייב ּפָא ןענע'בנג

 םהיא ר ע ס יו א ןעכבעל ןענַאק רימ רעכלעוו

 טייקנעפלַָאהאב טשינ יד רימ ןעהעזרעד טלָאמעד

 טשינ ענייז ןופ ןעכאל רימ ןוא רעקימָאק םעד ןופ

 רָאמוח + טסבלעז ךיז ןופ 6 ןעגנופאש עפעגנולעג

 סע + דנַאטשוצ ןעניסילפ א ןיא עידעגארט זיא

 רץעביא ןעלאפ ןיא טלאה סָאװ ןעזייא קימש סָאד זיא

 סע 4{ ונוא טגָאלשרעד סע רעדייא ּפָאק רָא"נוא
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 ןוֿפ ןעדעי ןופ טבעלעג טרעוו רע יו טיוט רעד זיא

 "ע ל ק ר עיד טָא 4 סױאינָאט ןייאיגָאט 4{ זנוא

 - א ב ןייק טשינ זיא רָאמוה ןעגעוו עניימ ג נו ר

 גנולע קנו ט ר א פ ארַאנ גנוט כיול

 | ( ןענָאז וצ יוזא
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 ןיימ ןופ זנַארפ םענעלָאטשירק ַא ןיא /לזזזװ1

 ַא פא ךיז טגיטכיל ערבַאלעדנַאק

 -שילב עגידרעייפ ַא יו 4{ קנופרעייפ רעטיוריולב

 -ירק רעד טרעטיצ ביורטנייוו עגנַאל עגידנעשט

 ם עד ט ס גע ק ו ד ךיז טכוד סע ( לָאטש

 רעגידרעייפ רעהָאלב ַא ןוא ןעקירדסיוא לָאטשירק

 לָאטשירק ַא ןיא ? ןעצירּפשסױרַא טעוװ  ןייוו

 םולח רעד טנערב ערבאלעדנאק ןיימ ןופ זנַארפ

 ןיילק ןוא רע ןיא גידרעטיצ + ןעכעל ןיימ ןופ

 טכיל ןעכילטסניק ַא ןופ גנולגיּפשּפָא ןֿא זיולב ןוא

 -ץלסיוא סע ןוא ןעביוהפיוא ךיז ןעק טנַאה ַא סָאוװ

 "נַאק ןיימ ןופ זנַארפ םענעלָאטשירק ַא ןיא + ןעש
 ןימ +! טיײהנעגנַאנרַאֿפ ןיימ טנערב ערדבַאלעד

 טימ ךיז טהערפ ניוא ןיימ { טיײקכילגנַאגרַאפ

 ןעהַאלב ןייז ןיא ןעריצַאּפש טהעג 4 טכיל םעד

 רעבָא !+ רעדנואו ןהעשעג סע ואו ןעטרָאג

 -כייל םעד רהיר ַא טנַאה ַא ס'נעצימע טיג םיצולּפ

 -עננייא ױזַא { יורנ ױזַא טרעוו ץלַא ןוא רעט

 6 ךילנהעוועג ױזַא { טביוטש
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 טהעג ןוז יד + ץעטסכיל ןיימ ַארַאק {,א1 1
 רהיא זיאס * רעטנוא רעדיוו ןיוש

 ? טנייה זיב ןעננאגעגרעטנוא זיא יז סָאװ גינייוו
 -נוא סָאד ךיױא לייוו * טשינ ךיז טנענונַאב יז
 יראה ןיימ ןענינגר ַאפ ַא זיא ןהעגרעט
 -ןירּפש סָאד ולפא ןא { ץעטבילעגסנעצ
 ףיוא ביירטמרַאפטייצ ַא זיא ןיירַא דנורגּפָא ןיא ןעג
 יו + דימ ןעמ טרעוו םעדכַאנרעד ? לייוו ַא
 * ןעליוו םענעגייא ןיימ ןעגָארט ןופ דימ ןיב ךיא
 9 רעגנוה ןעגידנעברַאטמש ןייד ןופ דימ טזיב וד יו
 רעד יו * ןעטָאש ןייז ןופ דימ זיא םיוב רעד יו
 עלַא רימ יו {+ םיוב ןייז ןופ דימ זיא ןעטָאש
 -טוג 1 ערעדנַא'ס וצ סנייא ןעגָאז וצ דימ ןענעז
 סָאוו 9 + רחָאימונ 2 + טנץעווָאנ
 ' רעדורב רערעטלע רעייא טכַאמ

 -טנאקאב רעייא ךימ טיירפ סע 4
 ןעלעוו ןעבעל ן'רימ 8 {+ טפַאש
 9 ךייא בומט לומ 6 ' ןהעז רימ
 טע 8 * ן'סובמַָאלָאק וצ גָאלק ַא ז
 ' רעמוז רעד ןיוש ךיז טלע ט ש
 ' ןעטייצ ץגילָאמַא טשינ זיא סע 9

 ר



 ןיימ ןָאםענ * ארַאקןיײטאאק ןזא}זש
 ' טנַאה ענעשאועגסױא-לעדייא

 -+ ןייטשלעמרימ רע'רארָאק ףיוא יוו ןערעדָא יד טימ
 -ניא-ליּפש ןעגידרעדילג-ףניפ א ףיוא סענורמס יו
 ךימָאל ןוא טנַאה ןיימ ןָא םענ { טנעמורטפס
 ןעגנעה ןעמיולפ ענעניטשרוב יד ואוו ןיהַא ןהעג
 ןענהיב יד ואוו ? ּפָארַא ןענייווצ יד ןופ רעווש
 -רעסַאו ואו { גינָאה םענענייא רעייז ןופ ןעבעל
 "-קערש רענעגייא רעייז ןיא ךיז ןעקנירט ןעלַאפ
 טייקכיל
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 ןיא ךייט ןופ טייז א ןָא ץענרע
 א ןוזטיור רעכילדנעמוא רעד ןופ זאא
 ךיא { יטולב ןוא ףראש * ןעלאפעג דרעווש
 לעסיבַא !+ טנעכײצרַאפ ןוא ןהעזעג סע בָאה
 רעסַאװ סָאד זיא ָאניזַאק-ץנַאמ רעד ןעבעל רעכעה
 ןיװ ןערעװש טימ יו ױזַא טרהיפעצ ןעוועג
 עכילטױר ַא גנושימעצ רעד ןופ טמוקאב סָאװ
 יד ןענעז ןירַא טכַאנ רעד ןיא רעטעּפש ? ברַאפ
 * טרעטַאמענּפָא ןוא םייוו ןעגעלעג ןעגעװדלַאוװ
 םע ןעבָאה ייז רעבָא ןענָאז םעּפע טלָאװעג ןעבָאה
 םוצ וזיב ןעגיושעגסיױא { ןעניוושעגסיוא רעפימ
 יז יו םעדכָאנ זַא ױזַא *? ןעּפָאט ןעטצעל
 -רָאג ןיוש ויא טימרעד ןערָאװעג גיטרַאפ ןענעז
 ההפשמ ַא * ןענייווש וצ סָאװ ןעבילבעג טשינ
 -יוב ןעסיוועג ןייא זיולב ףיוא ךעלטעלב עץנירג-סיז
 ' ךיז רַאֿפ רעדעי { ןעסירעג ךיז ןעבָאה לעמ
 -טניוו ַא ןופ קע רעטקַאהעגּפָא ןַא יו ױזַא סעּפע
 יד יו םעדכָאנ ןעבילבעגרעביא ָאד טלַאװ גנַאלש
 -רימַאנ יד ןא ? םױט ןיא ןיײלַא גנַאלש
 -רַאֿפ ךיז טָאה הור ענידנעטסיירט עסייוו עכיל
 טלָאמעד ןוא * ןעלקניװדלַאװ עלַא ןיא ןעכָארק
 -עג + ריד ןופ טכַארטעג ךיא בָאה עניימ ַארָאק
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 -לַאֿפ יד ןיא טרעמולש סָאװ הור ןייֵמ ןופ טכַארט
 -ארפאז רעד ןיא + ביל ןעגיטכיל ןייד ןוֿפ ןעד
 םעד ןופ טכארמטעג ? פעצ ץנייד ןופ טייקטיור
 -יא בָאה ךיא סָאװ רעייפ ןיימ ןופ טייקל עיֿפוצ
 ןעריולרַאפ טשינ לָאז סע ידכ ריד ןיא ןעסָאנעגרעב
 * םיוא טהעג עגר עטצעל טטלעוו רעד רעדייא ןהעג
 לעדיפ רעמוטש ַא {? ןעזַארפךייפ ןיא טכַארטעג
 ןיא יו ןוא טנַאװ ןייד ףיוא טגנעה סָאװ ךיא ןיב
 רעד רימ ףיוא טכירק גנולהעצרעד רעשיריל א סעּפע
 ןופ ןיפש-טכיל יד רעדָא + ןיּפש עלעג ם'הנבל
 * ןעליּפש { ןערעטיצ סענורטס יד + גיוא ןייד
 -ןעגױא ןייד ןופ םמיר םוצ { גידעבעל ןערעוו
 עלעגיםורק ס'הנבל רעד ןופ ץנַאמ םוצ *? ןיּפש
 ' ץעטנאדנא אניטנאדנא ? םיפ
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 ןיב ךיא + ןעדנובעגוצ ןענעז רימ ז אז שיו1

 "ייק ןעדלָאג ןיימ וצ ןעדנובעגוצ

 סָאװ לעםילשיזיוה םוצ ןעדנובעגוצ זיא סָאװ עלעט

 ןעדנובעגוצ זיא סָאװ רהיט רעד וצ ןעדנובעגוצ זיא

 סָאװ טנעמַאדנופ םוצ ןעדנובענוצ זיא סָאװ זיוה םוצ

 "נובעגוצ זיא סָאװ לענוק-דרע םוצ ןעדנובעגוצ זיא

 רעד וצ ןעדנובעגוצ זיא סָאװ םוזרעווינוא םוצ ןעד

 טייקגיבייא רעד וצ ןעדנובעגוצ זיא סָאװ טײהטַאג

 ןענעז רימ 4 טסבלעז ךיז וצ ןעדנובעגוצ זיא סָאװ

 לעקיטש םוצ ןוא םעטָא לעסיב םוצ ןעדנובענגוצ

 ןעשירַאנ םוצ ןעדנובעגוצ ןענעז ריס + סלוּפ

 רימ סָאװ תומהב עטיוט יד וצ וליפא ןוא + הָאלש

 ןענעז רימ + ןעדנובעגוצ ךיוא רימ ןענעז ןעסע

 "נעדנובעגוצ רעזנוא וצ ןעדנובעגנוצ קרַאטש ױזַא

 ןעדניבּפָא טשינ ןופרעד ךיז ןעליוו רימ זַא םייק

 6 ןפוא-םושב
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 -רַאטש רימ ןעוו זנוא וצ ןעמוק יז | צז טז

 ןעװ זנוא וצ ןעמוק ייז + ןעב

 רימ ןעוו זנוא וצ ןעמוק ייז 4 קעוװַא ןערהָאּפ רימ

 וצ ןעמוק יי 4{ טרעייפעג ןוא טלעבויעג ןערעוו

 וצ ןעמוק ייז + ץעדָאמ ןיא ןענעז רימ ןעוו זנוא

 ןעגייל ןעמוק ייז + זנוא וצ ןעמוק על א ןעוו זנוא

 -פיוא ךיז ןעמוק ייז + םירבק ערעזנוא ףיוא ץנערק

 -רָאטש עג רעזנוא ןופ ערהע וצ ןעביוה

 ןעטכיולאב זנוא וצ ןעמוק יז 6{ טיי ק נע ב

 -עװ טשיגארמַאב + טכיל רעזנוא ןופ ןערעװ
 ןופ ןערעוו טלעכײמשַאב עידעגַארט רעזנוא ןופ ןער

 זנא וצ טשינ ןעמוק יז + לעכיימש רעזנוא
 טשינ ןערהַָאפ ךימ ןעו + םָאזנייא ןענעז רימ ןעוו

 ןוא ךַאז עכַאװש א ןַא ןעביירש רימ ןעװו + קעווַא

 ןעברַאטש רימ ןעו 4 טסיירט ַא ןעפרַאד רימ

 ןעו + םעטסיס ןעסיוועג א טימ ןוא זייווכעלסיב

 -יטיונ רימ ןעוו 4 סוסקול ןוא טלעג ןעּפרַאד רימ

 ( עבעיל רענײמעגלַא רעדָא רעדנַאלב ןיא ךיז ןעג

 א ןעּפעלשפױרַא זנוא לָאז רעצימע ןעפרַאד רימ ןעוו

 ץרעדנא ןַא ןוט רעדָא רעלעק ם'נופ ןעליוק לעקעז

 א טימ םורַא ןהענ רימ ןעו 4 טײברַא עכילצינ

 ןָפִק



 רעוו טשינ ןעבָאה רימ ןוא גָאטחעװנָאצ ןעכילקערש

 ןענעז רימ ןעו { קַאב יד ןעטלַאהוצ זנוא לָאז סע

 טשינ גידעבעל רהעז טשינ ןוא טוט רהעז טשינ

 ןעו + ךילחערפ רחעז טשינ ןוא גיטעמוא רהעז

 סע ןעוו ןוא ךיילג ןעמעלא טימ שנעמ א ןענעז רימ

 | }6 תונמחר ַאזַא זנוא ףיוא זיא
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